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_ ഗിരിപ്രഭാഷണം ക യു യ പ്രാപിച്ച പ്രസിഡണ്ടു” കെന്നഡിയുടെ ഒരു പ്രസ്മാവനയാണു* 
. സംഗീതാത്മകമായ ആരാധന 4 | ഞങ്ങഠം മേലുദ്ധരിച്ചതു'. അതിന്െറ പരിഭാഷ താഴെ ചേര്ക്കുന്നു . 
ചി ക്രൈന്തുവഭവനം ളള ക്ട് “നിങ്ങഠം അമേരിക്കന് പൌാരന്മാരായാലും, ലോകത്തിലെ പൌരന്മാരായാലും 

 ഹാനോക്കും കുട്ടംബവും ൫ | ഞങ്ങടം'നിങ്ങളോട ചോദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉത്തമ മാനദണ്ഡങ്ങളും ത്യാഗങ്ങളും 
ചഛര്രിററണ്ിള് ഡിസ്റ്റന്സറി' ന | ഞങ്ങളോടും ചോദിച്ചുകൊള്ളക. നല്ല മനസ്സ്റാക്ഷിയോടും (അതുമാത്രമാണ് നമ്മു 

പ ാനക്കിലില് ളു ട്ടെ നിശ്ചിതമായ ജീവിതപ്രതിഫലം) നമ്മുടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ അവസാന 
സു റ) പി വിധികര്ത്താവായ ചരിത്രത്തെ മുന്നിറുത്തിയയം, നമ്മഠം സ്നേഹിക്കുന്നരാജ്യത്തി 

അഖിലലോകകണണ്സിൽ 9 | ൯ നേതൃത്വം നല്കാന് മുമ്പോട്ട പോകാം. ആ സംരംഭത്തില് ദൈവത്തിന്െറ അനു 
 വിവിധത്തിലുള്ള ഏകത്വം 10 | ഗ്രഹങ്ങളും സഹായവും അഭ്ൃത്ഥിക്കു സ്പേം ഈ ഭൂമിയില് ദൈവം നിര്വഹിക്കു 
൧ ന്റ: ൬2 | ന്ന ജോലി നമ്മടെ ജോലിയാണെന്നു നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം.” 

റ; . ഭാതികമായ ഉയര്ച്ചയെയും “സര്വശക്തനായ”” ഡോളറിനെയും ആരാധി: 

; ം ക്ഷന്നവരാണു” അമേരിക്കക്കാരെന്ന ഒരു ധാരണഴുണ്ടു്”. പക്ഷേ അതു ശരിയല്ലെ 
കാറ ത്്മ/രു ഴ് നനു അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണു* അമേരിക്കയുടെ ഭരണാധിപനാ 

ത, യ്മിരുന്ന മി. കെന്നഡി ചെയ്തിരിക്കുന്നതു”. ആദ്ധ്യാത്മിക ചൈതന്യവും, ഗാഡ്ഥ 

ഡിസംബര് 17 മാര് ബസ്സേലിഷോസ? മായ ദൈവഭക്തിയും ദൈവാശ്രയവും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പ്രസ്ധാവന, നിഷ്കാ 
ത ശ്, (വാക മകര്മ്മനിരതന൯ും, ധ്യാനവ്റതനുമായ ഒരു യേറഗിക്കാണു”് കൂടുതല് അനുയോജ്യമെ 

ത്താനം ന്നു തോന്നിപ്പോകാം. എന്നാല് കേവലം ലാകികകാര്യങ്ങളിലും അധികാരത്തി 
18 മാര്ത്തോമ്മാ ശരീഹാ ന്െറ ഉത്തരവാദിത്വപയ, രവമായ വിനിയോഗങ്ങളിലും ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭരണ 

കുന്തം കൊണ്ടു ക്ത്തേററ | ൪൬൫ ടഞന്മാരും, ബിസ്സ്റിനസ്സ കാരമെല്പാം, വേദവാക്യം പോലെ ഉരുവിടുകയും, 
തിന്െറ ഓര്മ്മ. പ്രായോഗികമാക്കുകയും ച്ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രസ്ധാവനയാണിതു”. യഥാത്ഥവും, ദുഡവു 

21 മാര്ത്തോമ്മാ ശ്ളീഹാ മായ ഈശ്വരാനുഭവത്തിന്െറയയം ധാര്മ്മി കമൂല്യസാക്ഷാല്കാരത്തിന്െറയും. പ്രതീ 

യുടെ മരണം. . കമാണ്” ഈ പ്രസ്ധാവന, 

98 ക്രിസമസ്സാ. ഉത്തമമായ മനസ്സ്ാക്ഷിയാണു” നമ്മടെ ഏററവും സുനിശ്ചിതവുമായ പ്രതിഫ 
96 ദൈവമാതാവിനെറ പു | ലമെന്നു മി, കെന്നഡി പറയുമ്പോഠം അതൊരു ഭംഗിവാക്കല്ലല്ലൊ. ആ മനസ്സാ 

കഴ. ക്ഷിയനുസരിച്ചു” പ്രവര്ത്തിച്ചതിന് അദ്ദേഹത്തിനു കിട്ടിയ പ്രതിഫലം രക്ംസാ 

൭7 ശിശു വധപ്പെരുന്നാരം. ക്ഷിമരണമായിരുന്നിരിക്കാം. ദൈവത്തെ ഞരാധിക്കയും അനുസരിക്കയും ചെയ്യ 

ന്നവര്ക്കു ശരിയറയ പ്രതിഫലം സുഖപ്രദമായ ജീവിതവും, സമ്പത്തും, സ്ഥാന 
[ മാനങ്ങളുമാണെന്നു ചിന്തിക്കുന്നവര് അല്ലെ സാധാരണ മനുഷ്യരെല്ലാം. കെന്നഡി 

ഒരു കോടിശ്വരനായി ജനിച്ചു, ഭാതികമായ എല്ലാ സുഖസൌകര്യങ്ങളും അദ്ദേഹ 
ത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നു ലാകീകമായി നോക്കുമ്പോഠം, അമേരിക്കന് പ്രസിഡ 

വരിമ്പംഖ്യ ണ്ടിനെപോലെ അധികാരപ്രതാപങ്ങളള്ള ഒരു സ്ഥാനം ലോകത്തില് മറെറാന്നു 
രൂ. നി്. മില്പ. തഅ പദവിയിലും കെന്നഡി ചെന്നെത്തി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മഹാന് 

തിക്ത ൫ ന നമുക്കു നിശ്ചയമാക്കാവുന്ന എക പ്രതിഫലം നല്ല മനസ്സാക്ഷിയാണെ 

8 മാസത്തേക്ക് ൫ നല്ല മനസാക്ഷി ഒരു പ്രതിഫലമെന്നോ? മനസ്സിലാക്കാന് വിഷമമുള്ള ഒരു 
ഒററപ്രതി ) 13 | സത്യമാണത്”. ചിന്തോദ്ദീപകമായ ആ പ്രസ്താവന നമ്മെ നമറശിരസക്കരാക്കു 

ഇന്ത്യയ വെളിയില് 8 പ യ വറി % ഴ് 0 ളു പ്രദമായ വീട്ട്, നല്പ ദാബത്ൃജിവി ) മാനേജര്, ചര്ച്ച വീക്കിലി, തം, ഭാഗ്യം തരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങഠം, രം പി നി ന 

ി നാ ഫലങ്ങഠം എന്നു” അംഗീകരിക്കാവുന്ന പലതും നമ്മടെ പ്രയത”നലക്ഷ്യണ്ങളാ 

ദൈവത്തിരെറ വേലും 

നമ്മടെ വേലും ര 
[ച 
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ൂ 7 

ജിവകം സിയും ഡിയും 
ലിഭിയ എം. സോണന്ബര്ഗ്ഗ് 

ജീവകം സിയയുടെ ശാ പ്തരീയനാമം അസ്-ക്കോര്ബിക്കു? 

ആസിഡ് എന്നാണു”. ഇതു” അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്പാ ജീ 
വകങ്ങളിലുംവച്ചു” ഏററവും അസ്ഥിരവും എന്നാല് ഏററ 

വും ആവശ്യമുള്ളതുമത്രേ. പ്രസ്തുത ജീവകം അനേക ജന്തു 

ക്ഴരാംക്കും മററു ആഹാരപദാര്ത്ഥങ്ങളില്നിന്നു സ്വയമായി ഉ 
ല്ലാദിപ്പിക്കുവാന് കഴിയും, എന്നാല് മനുഷ്യര്ക്ക് അവര് ക 

ഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിത്നിന്നും അതു” ലഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കു 
ന്നു. 

എല്ലാ സജീവ സെല്പുകളിലും അസ് ക്കോര്ബിക്കു? ആ 
സിഡിന്്ററ സാന്നിദ്ധ്യം കാണപ്പെടുന്നു. സെല്ലുകളെ ത 

മ്മില് സംയോജിപ്പിക്കുന്ന വസ്മുവിന്െറ രൂപീകരണത്തിലും, 
പരിരക്ഷണത്തിലും അസ്ക്കോര്ബിക്കു” “ആസിഡ് ഒരു പ്ര 

ധാന പങ്കു വഹിക്കുന്നു. സെല്ലുകളെ തമ്മില് യോജിപ്പിക്കു 

ന്ന വസ്പവിന്െറ അഭാവത്തില് സെല്ലൃകരം ശിഥിലീഭവിക്ക 

ന്നു. ഈനിനു” ചുവപ്പം വീര്പ്പും അമിത മാര്ദ്ദവും പലപ്പോ 
ഴും രക്തസ്രാവവും രോഗവും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ചര്മ്മത്തിന്ന 

ടിയിലെ ചെറിയ രക്തസ്റ്രാവര്തിനു നിദാനം ചെറിയ രക്ത 
തത്തുകികളടെ ഭിത്തികളുടെ ബലഹീനതയാണു". 

ണു്. പക്ഷേ ““നല്പ ഒരു മനസ്സാക്ഷി!” അതൊരു പ്രതിഫല 
മാണോ? 

മി. കെന്നഡി ഒരു ജീവിതസത്യമാണു” ആ പ്രസ്താവ 
നയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതു”. നമുക്കു നിശ്ചയമാക്കാവുന്ന 
ഒരു പ്രതിഫലമുണ്ടെങ്കില് അതു “നല്ല മനസ്സാക്ഷി” യാണെ 
ന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നതു തെററല്പ. യേശുക്രിസ്മു ഒ 
രിക്കല് പ്രാര്ത്ഥനയെക്കുറിച്ചു” ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു. അ 

വിടുന്നു ചോദിച്ചു: ഒരു മകന് അപ്പം ചോദിച്ചാല് അപ്പന് ക 
ലൂ കൊടുക്കുമോയെന്നു്” മീ൯ ചോദിച്ചാല് പാമ്പിനെ കൊ 

ടക്കുന്ന വല്ല പിതാക്കളുമുണ്ടൊ? തിന്മയുള്ള മനുഷ്യര് തങ്ങളുടെ 
മക്കഠംകൂട നല്ല കാര്യങ്ങളെ കൊടുക്കാന് ഇച്ചിക്കുന്നുവെങ്കില് 
തന്നോടു യാചിക്കുന്നവര്ക്കു” ““പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ'' എത്ര 
യധികം കൊടുക്കുമെന്നു മ“ശിഹാതമ്പരാന് കല്ലിച്ചു. 

പ്രാര്ത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ചര്ച്ച വായിക്കുമ്പോഠം 
ഒരു മനംമടുപ്പാണ” അവസാനം തോന്നുക. സര്വശക്തനായ 
ദൈവം മറെറന്തോ നമുക്കു തരുമെന്നു ക്രിസ്തു വാഗ്ദത്തം ചെ 
യ്യുമെന്നുള്ള ആശയിലാണു ആ വേദഭാഗം വായിക്കുന്നതു”. പ 
ക്ഷേ “പരി ശുദ്ധാത്മാവിനെ”യാണു സ്വര്ഗ്ലസ്ഥപിതാവു” മ 
ക്കഠാക്കു തരുന്നതു”. ആക്കവേണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ? 
എന്നാല്! ജീവിതത്തിന്െറ മര്മ്മങ്ങം മ നസ്സ്റിലാക്കിയ ക്രി 
സ്തു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതു” പരിശുദ്ധാത്മാവാണു” നമുക്കു് 

ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ജീവനും, സത്യവും , മാര്ഗ്ഗദിപവുമെന്നാ 

ണു. മുമ്പെ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ (അവന്െറ രാജ്യവും 
നീതിയും) അന്വേഷിക്കുന്നവര്ക്കു” ഇവയെല്ലാം ലഭിക്കുമെന്നു 
അരുളിച്ചെയ്ത കര്ത്താവു” ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്തെന്നു” മി. കെന്ന 
ഡി മനസ്സിലാക്കി. ജീവിതായോധനത്തില് നിശ്ചയമായി 
പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന പ്രതിഫലം പരിശുദ്ധാത്മ നല്വരംമുലം 
ലഭിക്കുന്ന ““നല്ല മനസ്സാക്ഷി”"യാണു”. 

കെന്നഡി ക്ര, രനായ ഒരു അവിവേകിയുടെ വെടിയേ 
ററു മരിച്ചു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം വിലമതിച്ച നല്ല മനസാക്ഷി 
അദ്ദേഹത്തിന്റെറകൂടെ മരിച്ചില്ല. നിതൃതയില് അതു സ്ഥാ 
നംപിടിച്ചിരിക്കുന്നു. നല്ല മനസ്സാക്ഷിയില്നിന്നുത്ഭവിക്കു 
ന്നതു” എന്താണു്. ഹൃദയസമാധാനം, കോടീശ്വരന്മാരും, 
ദരിദ്രരും ഒരുപോലെ കാംക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നാണു” ഹൃ,ദയസമാ 
ധാനം. കെന്നഡിക്കുതു ലഭിച്ചു. ആ വിലപ്പെട്ട പ്രതിഫ 

ലം അദ്ദേഹത്തിനെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കൃത്യനിര്വഹണ 
ത്തിലേക്കു നയിച്ചു. “ “ദൈവത്തിന്െറ വേല” യാണുദഭൂമിയില് 
മനുഷ്യന് നിര്വഹിക്കുന്നതെന്നുള്ള ഉത്തമബോദ്ധ്യം അദ്ദേഹ 
ത്തെനയി ച്ചു, അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണല്ലോ ദൈവം യേശുക്രി 
സ്തൂുവിന്െറ പുറകെ മഹത്വത്തിലേക്ക്” ക്ഷണിക്കുന്നതു”. ഏ 
ബ്രഹാം ലിങകക.ന്െറ മാതൃകയില് നല്പ മനസ്സ്റാക്ഷിയോടുകൂടി 

ദൈവവേല ചെയ്യുകയായിരുന്നു കെന്നഡിയും. 

കു 

ജീവകം സിയുടെ വളരെ നാളത്തെ അഭാവം ഗുരുതര 
മായ ലക്ഷണങ്ങളോടുകൂടിയ രോഗങ്ങളിലേക്കു നയിക്കും. 
രക്തപിത്തം എന്ന രോഗം അപ്രകാരം ഉണ്ടാകുന്നതാണു". 
ധാരാളം പുതിയ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും അടങ്ങിയ ഒരു 
സമീകൃതാഹാരത്തില് പ്രസ്തുത ജീവകം ആവശ്യത്തിനു” ആ 
ടങ്ങിയിരിക്കും . 

നാരങ്ങാ വര്ഗത്തില്പ്പെട്ട പഴങ്ങളില് അസക്കോര് 
ബിക്കു” ആസിഡ്യ“ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടു”. തക്കാളി 

ക്ക, സ്ടോബറീസ്, കുരുമുളക്, മുട്ടക്കോസ്, പച്ചക്കറി 
കഠം ഇവ പച്ചയ്ക്കോ വേണ്ടവിധം പാകപ്പെടുത്തിയൊ ഉപ 
യോഗിച്ചാല് ധാരാളം സി ജീവകം ലഭ്യമാണു്, 

ജീവകം സി യുടെ സങ്കേതമായ പഴങ്ങളും 
പച്ചക്കറികളും 

കഴിക്കുന്ന അളവു. സി ജീവകത്തിന്െ 
ഉദ്ദേശ അളവു". മില്ലിഗ്രാം * 

ആഹാരം. 

പൃതിയ പഴങ്ങള് 

ഓറഞ്ച്യനീരു് 6 ഓണ്സ് 90 
ഗ്രേപ്ഫ്ര, ട്ട”ചാറു” 6 റു ടം [74 

സ്ടോബറീസ് 10 എണ്ണം 60 
നാരങ്ങാനീരു“ 4 ഓണ്സ് 56 
കൈതച്ചക്ക കപ്പ്. 9൭4 
നേന്ത്രപ്പഴം 1 എണ്ണം 18 
പീച്ചസ് പഴം ന്. ി 
ആപ്പ്ിടം പഴം നിപ ടി 

പച്ചക്കറികള് 1 

കുരുമുളകു" പച്ച 1 എണ്ണം 77 | 
തക്കാളിപ്പഴം ധം 3 
തക്കാളിക്കാ വേവിച്ച 
തോ ടിന്നിലടച്ചതോ 2 കപ്പ് 20 
ചീര പാകംചെയ്കതതു” 4 കപ്പ" 33-44 
മുട്ടക്കോസ” 3 കപ്പ് പാകം ചെയ്തതു 10-27 

) 8 കപ്പ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതു” 25 
കപ്പുക്കിഴങ്ങു് ] എണ്ണം തൊലികളയാതെ . 

പുഴുങ്ങിയതു” ഉള 
ഉരുക്കി ങ്ങു” [| മ 22 22 15-17 

ലററ്യസ് & ഭാഗം ദ് 
കാരട്ടു” 3 കപ്പ് പാകം.ചെയ്മതതു് ി 

മററു ഏതു ജീവകങ്ങളെക്കാളം പാചകത്തില് നഷ്ട 

ടാന് സാദ്ധ്യതയയള്ളതു” സി ജീവകമാണു”. അയോഗ്യമായ 
സംഭരണ രീതിയാലോ പാചക രീതിയാലോ നിഷ'പ്രയാ 
സം നഷ്ടപ്പെടാവുന്നതാണു്. വെള്ളത്തില് ലയിക്കുന്നതാ 
കയാല് പെട്ടെന്നു” ആഹാരത്തില്നിന്നും വേര്പെടാനെളുപ്പ 

മുണ്ടു. വായുവില് തുറന്നുവച്ചിരുന്നാല് അമ്ളജനകവുമായി 
പ്രവര്ത്തനക്ഷമതയുയള്ളതിനാല് ച, $ കൂടുമ്പോഠം പെട്ടെന്നു 
നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആഹാരപദാത്ഥത്തില് കാണപ്പെടുന്ന എന് 

സൈം അതിന്െറ നാശം തുടങ്ങുവാന് സാദ്ധ്യമാണു“”. വെ 
ളിച്ചം അതിന്െറ വേഗം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വികല്ല 
ങ്ങളാല് അനേക മുന് കരുതലുകഠം സ്വീകരിക്കുന്നു . ഉദാ 

ഹരണമായി ആഹാരസംഭരണം താണ ഉഷ'്മാവില് നട 
ത്തുക, പാചകത്തില് ഏററവും കുറഞ്ഞ അളവില് വെള്ളം 

ഉപയോഗിക്കുക, ഏററവും കുറ ഞ്ഞ സമയം വേവിക്കുക,എഏന് 
സൈം നശിപ്പിക്കുന്നതിനായി പച്ചക്കറികഠം തിളച്ച വെ 
ള്ളത്തില് മുക്കുക, പാചകം ചെയ്യുമ്പോഠം ആഹാരം മൂടിവ 
ച്ചുകൊള്ളക മുതലായവയാണു' . 

(ശേഷം 11-ഠം പേജില്) 

ച്ചര് ചവി 



ഗിരിപ്രഭാഷണം 14 

ന്യായപ്രമാണത്തോടൊരു ൬൫൩ സ്മിപനം 
) $ സി. ഈ ജി. 

യഹൂദന്മാര് ഈഷല് ഭേദം കൂടാതെ അനുഷാഠിക്കുന്നതി 
നു” പരിശ്രമിച്ചിരുന്ന ആറു പ്രമാണങ്ങളാണു” വി. മത്താ 

യി 5: 21 മുതല് 5: 438 വരെയുള്ള ഭാഗത്തു” കര്ത്താവു” നൂത 
നവ്യാഖ്യാനത്തിനു വിധേയമാക്കുന്നതു“്, അതിനോടുകൂടെ 
ബാഹ്യമായ നിയഥവും അവയുടെ നിര്ദ്ദേശങ്ങളും എന്ന നി 
ല പോയി ഹൃദയത്തില് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നീതിയുടെ 
ആന്തരികനിയമങ്ങളായി അവ രൂപാന്തരപ്പെട്ട. ഈവിധം 
ആതനമായ വ്യാഖ്യാനത്തിനു മുതിര്ന്നപ്പോള് കര്ത്താവു” 
സ്വാധി കാരമുപയോഗിക്കുന്നതല്പാതെ മററാരുടെ എങ്കിലും 
ഉപദേശങ്ങളെയോ വ്യഖ്യാനങ്ങളെയോ തെല്ലും ആശ്രയി 
ക്കുന്നില്ല. അതിന്െറ ഒരു സൂചന “നിങ്ങളുടെ നീതി ശാ 

മാരുടെയും പരീശന്മാരുടെയും നീതിയെ കവിയുന്നില്ലെ 

അകില് നിങ്ങഠം സ്വ൪ഗ്ലരാജ്യത്തില് കടക്കയില്ല എന്നു ഞാന് 
നിങ്ങലോട പറയുന്നു” എന്ന വാചകത്തിലുണ്ടു”. “ഞാന് നി 

ഞങ്ങളോടു പറയുന്നു"? എന്നാണല്ലോ അവിടെ അവകാശപ്പെ 

ന്നതു”. 
നിത്യ “യഹോവയായ കര്ത്താ 

വു എന്നോ$ പറഞ്ഞു” എന്നി പ്രകാരമുള്ള മുഖവുരയോടുകൂ 
ടെയാണ് തങ്ങളുടെ ഉപദേശം ജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചി 

_ അന്നത്. അവര്ക്കു തങ്ങളില്തന്നെ യാതൊരധികാരവുമി 
ല്ലെന്നും എന്തെങകിലുമുണ്ടെങ്കില് അതു ദൈവം കല്ലിക്കുന്നതു 
കൊണ്ടുമാത്രം ലഭിച്ചിട്ടക്ളതാണെന്നുമാണല്ലോ അതിന്െറ 
അര്ത്ഥം. ശാസ്സ്റ്ിമാരാകട്ടെ തങ്ങളടെ ഉപദേശങ്ങഠം ന്യായ 

_ പ്രമാണത്തില്നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണി കഠംകൊണ്ടും അഷ'ടഗന്ധ 
മിട്ടറപ്പിക്കുവാന് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഈ സമീപനരീതി രണ്ടും 

വിട്ടിട്ട് തനിക്കു സ്വതസിദ്ധമായി ലഭിച്ചിട്ടണ്ടെന്നു വിശ്വ 

എണത്തിലെ ചില കല്പനകഠം നൂതനവ്യാഖ്യാനത്തിനു” വി 
ധേയമാക്കിയതു”. “ “ഞാന് ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാച 
കന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിനു വന്നു എന്നു നിരൂപിക്കരതു”; 
നീക്കുവാനല്പ നിവര്ത്തിപ്പാനത്രെ ഞാന് വന്നതു”. ”” 

അപ്പുതിമനില 

ന്യായപ്രമാണത്തിലെ ഉപവീഭാഗമോരോന്നും ഇവിടെ 
നൂതനവ്യാഖ്യാനത്തിനു വിധേയമാക്കുമ്പോഠം ““എന്നാലോ 
ഞാന് നിങ്ങളോടു പറയുന്നു”'' എന്ന മുഖവുരയോടുകൂടെയാ 
ണാരംഭിക്കുന്നതു*. അതു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധേയമായിരിക്കുന്നു . 
ഇതര പ്രവാചകന്മാരെയും മഹാത്മാക്കളെയ്യം അപേക്ഷിച്ചു” 
തനിക്കുണ്ടെന്ന് യേശു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അതുല്യമായ നി 
ല ആശ്രയിച്ചാണു” അവിടുന്നു'നിയമനിര്മ്മാണത്തിനു മുതി 
ന്നതു” എന്നാണല്ലോ ഈ മുഖവുര വ്യക്തമാക്കുന്നതു. മറെറാരു 
പദേഷ്ടാവും തത്തുല്യമായ അധികാരത്തോടെ ഉപദേശി 
കഒഒവാന് മുതിര്ന്നിട്ടില്പ. ഈ വചനങ്ങളെ യേശൂ പറഞ്ഞു 
തീരന്നപ്പോഠം പുരുഷാരം അവന്െറ ഉപദേശത്തില് വിസമ 
യിച്ചു; അവരുടെ ശാസ്ത്ര്ിമാരെപ്പേംലെ അല്പ, അധികാരമു 
ള്ളവനായിട്ടത്രെ അവന് അവരോടു” ഉപദേശിച്ചതു”. 

പതിയ ഭാഷ്യം 

ദിവ്യമെന്നു” യഹൂദന്മാര് കരുതിയിരുന്ന ന്യായപ്രമാണ 

ത്തേടുള്ള ഈ സമീപനം യഹ ദമതപ്രമാണികളില് തീര് 
ച്ചയായും അത്ഭുതവും ഒരുപക്ഷേ വെറുപ്പും ഉളവാക്കിയിരി 

ക്കാം. അവരുടെ നിലപാടനുസരിച്ചു” ““ന്യറയപ്രമാണം മുഴു 

പപ്പന് ദൈവത്തില്നിന്നാണെന്നു” സമ്മതിക്കുകയും അവയില് 

ഒന്നോ രണ്ടോ വാചകത്-ം മോശ സ്വന്തനിലയില് പഠി 
പ്പിച്ചിടുള്ളതാണെന്നു" പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന് 
ന്യായവിധിക്കു യോഗ്യനാകുന്ന; അവന് ദൈവവചനത്തെ 
ആക്ഷോപിക്കുന്നു. ആ ഭക്തിക്കുറവുമൂലം ആത്മാവിനെ അവന് 

നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു." എന്നാല് കര്ത്താവാകട്ടെ ഇപി 
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സിച്ചിരുന്ന അധികാരമുപയോഗിച്ചാണു” യേശു ന്യായപ്രമാ 

ടെ ചുരുങ്ങിയതു” അഞ്ചു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ന്യായ 

ദ്ധരിച്ചു" നൂതനമായ വ്യാഖ്യാനത്തിനു അതു” വിധേയ 

മാക്കുന്നണ്ടു”്. യഹുദവിശ്വാസമനുസരിച്ചു" വൃയതിയാനവിധേ 
യമല്ലാത്തതും വ്യതിയാന വിധേയമാക്കുവാന് പാടില്ലാത്തതു 
മായ ദൈവകല്പനകഠം അവയുടെ കുറവുകഠം ച, ണ്ടിക്കാണി 
ച്ച് തന്െറ ജ്ഞാനപ്ര കാരം തിരുത്തുവാന് ശ്രമിക്കുകയാണു” 
കര്ത്താവു“ ഇവിടെ ചെയുന്നതു”. അവിടുത്തെ ഈ സമീപ 
നരീതി നീതീകരിക്കുവന് കര്ത്താവു” യാതൊരു ശ്രമവും 

ചെയ്യന്നില്പ. വാദപ്രതിവാദത്തില്കൂഴെ* തന്െറ അധികാരം 
സ്ഥാപിക്കുവാന് ശ്രമിക്കാതെ സ്വന്ത നിലയില് നൂൃതനസമീ 
പനത്തിനു ധൈര്യപ്പെടുകയാണു” ചെയ്തതു” 

ഈ വിധമൊരുപദേശരീതി ഇതിനുമമ്പാരും ദ്േട്ടിരു 
ന്നില്ല. ഉപരി വിശദീകരിച്ചതുപോലെ ദൈവം കല്പിക്കുന്നു 

എന്നോ ന്യായപ്രമാണം ഈ വിധം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നോ 
പറഞ്ഞിട്ട്” ഉപദേശത്തിനു മുതിരന്നിരുന്ന ഉപദേഷ്ടാക്ക 
ന്മാരെമാത്രം കേട്ട പരിചയിച്ചിരുന്നവര് പ്രകമ്പിതരാകുന്ന 
ഉപദേശരീതി ആയിരുന്നു ഇതു”. സ്വന്ത അധികാരത്തില് 
ആശ്രരയിച്ചുകൊണ്ടുപദേശിക്കുന്ന ഒരു നൂതന ഉപദേഷ്ടാവു് 1 

യേശു ഒന്നുകില് അസ്ഥിരചിത്തനായ മനുഷ്യന്; അത 
ല്ലെങ്കില് അനുപമനായ ഉപദേഷ്ടാവു“. മറെറാരു നിലപാ 

൭” അവിടുത്തേക്കു നല്കുക സാദ്ധ്യമല്പ. സാധാരണക്കാരനായ 
മനുഷ്യന് ഈ വിധമൊരു അവകാശവാദത്തിനു മുത രുകയി' 
ല്. സന്ദേഹമില്ലാത്ത കാര്യമാണതു”. 

ഞെടിക്കുന സമീപനം 

കര്ത്താവിന്െറ സമീപനരീതി ഞെട്ടിക്കന്നതായിരുന്നു 
എങ്കില് അവിടുന്ന്” ജനസമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ച ജീവിത 
മാനദണ്ഡവും ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. കൊല ചെയുന്നവന് മാ 
ത്രമല്പ സഹോദരനോടു കോപിക്കുന്നവന്പോലും ദൈവദ്ഷ്ടി 

മ്മില് കുററക്കാരനും ന്യായ വി ധിക്കര്ഹനുമായിത്തീരുന്നു എ 
ന്നു” അവിട്ടന്നു” ഈ ഭാഗത്തു പഠിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ പല 
നിയമങ്ങഠം നആൃതനവ്യാഖ്യാനത്തിനു വിധേയമായിത്തീന്നു. 
അന്നേയോളം മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കുകപോലും ചെയ്തിട്ടില്ല 
ത്ത ഉപദേശവും ജീവിതമാനദണ്ഡവും!! കൊല ചെയ്യാതിരു 

ന്നാല് മാത്രംപോരാ, കൊല ചെയ്യുവാനുള്ള ആഗ്രഹമോ വി 
ദ്വേഷചിന്തയോപോല്ലം ഉണ്ടായിക്കൂടാ. ഒരു മനുഷ്യന് സ 
ഛോദരനു ദോഷം ചെയ്തില്ലെന്നു വരാം. എന്നാല് അപരനു 
ദോഷം സംഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കപോലും ചെയ്യിട്ടി 
ല്ലെന്ന് അവകാശപ്പെടുവാന് ആര്ക്കു കഴിയം! ചുരുക്കിപ്പറ 

ഞ്ഞാല് കര്ത്താവിന്െറ ഉപദേശത്തിന്െറ അര്ത്ഥം മനുഷ്യന് 
ന്യായം വിധിക്കപ്പെടുന്നതു് അവന്െറ പ്രവൃത്തികളെ മാ 

ത്രം ആശ്രയിച്ചല്പ; എന്നാലോ അവനെ ഭരിക്കുകയയം നിയ 

ന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചേതോവികാരങ്ങളെ ക്കൂടെ ആദ്യി 
ച്ചാണെന്നാണല്ലോ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു”. 

ത്തത്മനിയന്ത്രണം 
അവിടുത്തെ സമീപനവും ഉപദേശവും രധികച്ചും ശരി 

യായതുതന്നെ, സംശയമില്ല. ഏതൊരു മനുഷ്യനിലും ര 
ണ്ടതരത്തിലുള്ള ചേഗോവികാരങ്ങടം കുടി കൊള്ളന്നുണ്ടു”. 
നന്മ പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത് നുള്ള വാഞ്ഛ ഒരു വശത്തു", തിന്മ 
പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിനു£_ “അഭിനിവേശം മറുവശത്തു”. ഇവത 
മ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്ത്് സ്വയം നിയന്ത്രണശക്തി ഒരു മനു 
ഷ്യനെ അപകടത്തി “പാടിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ആന്തരി 
കമായ ഈ വടംവല ളിടത്തോളം കാലംസ്വയം നിയ 
നൂണശക്തി പ്രവര്ത്ത്ച്ചുകൊണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കില് മനുഷ്യന് 
അപകടങ്ങഠം കാണിച്ചെന്നുവരാം. അതുകൊണ്ടു് സുരക്ഷി 
തമായ മാറ്റം, തിന്മ ചെയ്യുവാനുള്ള്ടൂതവ, സല) ഇല്പാതാക്കുവനന്്റ 
ശ്രമിക്കുകയും അതേസമയം നന്മ ചെയ്യുവാനുക്ള ആഗ്രഹം ശ 
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സംഗാിതാത്മകമായ ആരാധന 
ഗീവറുശീസ് മാര് ഗ്രീഗോറിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ 

നമ്മുടെ പള്ളികളിലെ ആരാധനാക്രമങ്ങളില് സംഗീത 
ത്തിന് വളരെ കൂടുതല് പ്രാധാന്യമുള്ളതായിട്ടാണല്ലോ കാ 
അന്നതു“. വി. കുര്ബ്ബാന ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ കൂദാശകളിലും 

അധികഭാഗവും ഗാനങ്ങളാണു'. വി. കുര്ബ്ബാനയിലും ആദ്യ 

വസാനവും ഇടമ്മൂം കുറെ ഗാനങ്ങളണ്ട്. കൂദാശയിലുള്ള ഈ 
സംഗീതഭാഗക്ങഠം എല്ലാംതന്നെ 2 ലയാളഭാഷയിലേക്കു് ഭാ 

ഷാന്തരം ച്െചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് എന്നാല് ഇവ ചൊല്ലുന്ന രീതി 
യിലും ക്രമത്തിലും പലയിടത്തും വ്ൃത്യാസം കാണുന്നു എന്നു 
തന്നെയുമല്ല ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലും ഷോജിപ്പി 

ല്ലാതെഷും ചൊല്ലൂന്നതുകൊണ്ടു്” ഈ സുന്ദരകല അവഹഛേളി 

ക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതൊന്നു” ഏകീകരിക്കുവാനും ക്ര 

മീകരിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞാല് സംഗീതം വളരെ കര്ണ്ണാനന്ദ 
കരമായിരിക്കും. നമ്മുടെ കൂദാശക്രമങ്ങഠം മ്മെ പഠിപ്പി 

ക്കുന്നതു” ദൈവംതമ്പുരാന് പോലും സംഗീതസമ്മിശ്രമായ 
ആരാധനയില് കൂടുതല് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും പ്രസാദിക്കുകയും 

ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. 
എന്നാല് നമ്മുടെ പള്ളികളിലെ ആരാധനകളില് സം 

ബന്ധിച്ചാല് നമുക്കുപോലും ഈ സംതൃഘ്ി ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ 
എന്നുള്ളതു” സംശയമാണു”. ഒരു ദേവാലയത്തില് യാദ്ദച്ഛി 
കമായി വന്നു” കുര്ബാനയില് സംബന്ധിച്ച ഒരു സായ്പ് 
കര്ബാന കഴിഞ്ഞു” പുറത്തിറത്ങി വന്നപ്പോടം ചോദിച്ചതു് 

പള്ളി അകത്തു” കുര്ബാനമദ്ധ്യേ എന്തോ കുട്ടികളം പ്രായം 
ചെന്നവരും തമ്മില് ഒരു വാക്കുതര്ക്കമുണ്ടായതുപോലെ തോ 
ന്നിയല്ലോ എന്നാണു”. ഇതു” സംഗീതഭാഗം ചൊല്ല്ലിയ 
തിലുള്ള ഏററക്കുറച്ചിലും പൊരുത്തമില്പായ'"മയും കൊണ്ടു” ഉ 
ണ്ടായ അനുഭവമാണു. ഇങ്ങനെയല്ലപയോ നമ്മുടെ പല പ 
്ളികളിലും ഈ സുന്ദരകലയെ അലങ്കോലപ്പെടുത്തുന്നതു” 
എന്നു ചിന്തിച്ചുനോക്കുക. എന്നാല് ചുരുക്കം ചില പള്ളി 

കളില് വി കാരിമാരും സണ്ടേസ്റ്റും അദ്ധ്യാപകരും അതുക്ര 
മീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും നല്ല പരിശീലനം കൊടുക്കുന്നതുകൊ 
ണ്ടും അവിടെ നല്ല സംഗീതം രചിക്കുവാന് സാധിക്കുന്നു 

ണ്ടു. 
സംഗീതം മനുഷ്യര്ക്കെന്നല്പല പാമ്പിനുപോലും ഇഷ്ട 

ക്തിപ്പെടുത്തുകയുമത്രേ. 

മനുഷ്യന്െറ യഥാത്ഥ സ്ഥിതിയും വത്തനാരീതിയും ഈ 
വിധമാണെങ്കില് അവനെ ന്യായം വിധിക്കുവാന് ദൈവം മാ 
തൂമാണുയോഗ്യന്. അവിടുന്നു മാത്രമാണല്ലോ ഹൃുദയവിചാര 
ങ്ങളെ അറിയയന്നവന് . കത്താവിന്െറ ഉപദേശമനുസരിച്ചു“സര് 

വമനുഷ്യരും തെററുകാരാണു”. അവിടുത്തെ ന്യായാസനസന്നി 
ധിയില് നില്ക്കുവാന് അനര്ഹരാണു്. ബാഹ്യമായ നി 

ലയില് യോഗ്യമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവര് കണ്ടേക്കാം . 
എന്നാല് അവരില് എത്ര പേര്ക്കു” നിഷിദ്ധമായ ആഗ്രഹ 

ങ്ങഠം ലേശവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് അവകാശപ്പെടുവാന് കഴി 
യം? ആ നില വരണമെങ്കില് “ഞാന് ക്രിസ്തവിനോടുകൂടെ 

ക്ര, ശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ഇനി ജീവിക്കുന്നതു ഞാനല്ല, ക്രി 
സ്തവത്രെ എന്നില് ജീവിക്കുന്നു”” എന്നു പാലസ് അപ്പേസ്നേ 
ലനോട്രൊപ്പം പറയയവാന് കഴിയണം. കര്ത്താവിന്െറ ഈ 

നആൃതനമാനദണ്ഡം നമ്മടെ സര്വവിധമായ നിഗളവും സ്വ 

യത്തിലുള്ള ആശ്രയവും വര്ണ്ണിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മമ്പാകെ വ 

ച്ചിരിക്കുന്ന ഉന്നതാദര്ശപഥത്തിലേ ഒ” കയറുവാന് നമ്മെ 

സഹായിക്കുന്നതിനു പ്രാപ്യനായവദെ റ തിരുസന്നിധിയില് 
സാഷ്ഷ്ടാംഗം വീഴുവാന് നമ്മെ 9 രിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ 

ആദര്ശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും മുറുകെ ! _ ിടിക്കണമെന്നാഗ്രഹി 
ക്കുന്ന വര്ക്കു” മറെറാരു മാലും കരണ്ട് പമായിട്ടില. 

തിര മത്യമം 

കഴിഞ്ഞ ലക്കം ദാം പേജ്ഡം കോളം 17-ഠം വരി 
യില് “ആ ഭീകരവാഞ്ച' ആത്മയ്ത്്ചാഞ“ഛയെന്നു തിരുത്തി 

ി 

വായി ക്കേണ്ടുതാണു, 

നി 

മററും ആകര്ഷിക്കുമെന്നു” 

പ്പെടുന്ന ഒന്നാണു”. ഒരിക്കല് കാലംചെയ്തു മാര് അത്താനാമ 
സ്യോസ് തിരുമേനിയുടെ അടുക്കല്വന്നു് കാരക്കാട്ടു” ചാ 
ക്കോ ഉപദേശി കുറെ നല്ല പാട്ടുകഠം പാടി. അവിടെ കൂടി 
യിരുന്ന ഞങ്ങാഠം പാട്ടില് ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഠം 

സംഗീതം ആസ്വദിക്കുവാന് മുററത്തുനിന്നും ഒരു പാമ്പു് സാ 
വധാനത്തില് ഇഴഞ്ഞു” വരാന്തയിലേക്കു വന്നതുകണ്ടു. ഞ 

ങ്ങഠം അതിനെ തല്ലിക്കൊന്നുകളഞ്ഞു. അതുപോലെതന്നെ 
രണ്ടു വര്ഷം മുമ്പു” രണ്ടു പാമ്പൂപിടിത്തക്കാര് നമ്മുടെ ആലു 

൨0 സെമ്മിനാരിയിര വന്നു. അവര് സംഗീത സ്വരത്തില് 
കുഴല് ഈതുവാന് തുടങ്ങി. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോടം സെമ്മി 
നാരി പറമ്പിന്െറ നാലുവശത്തുനിന്നുമായി നാലഞ്ചു പാമ്പു 

കഠം മുററത്തേക്ക് ഓടിക്കയറിവന്നു. അക്കൂട്ടത്തില് രണ്ടു 

മൂര്ഖനും ഒരു ചേരയും ഒരു ചേനത്തണ്ടനും രണ്ടും” അണലി 

യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പാമ്പാട്ടിമാര് അവയെ എല്ലാം ചാ 
ക്കിട്ട പിടിച്ചു” കൂടയില് അടച്ചു. അവരുടെ കൈയില് ചി 
ല മരുന്നുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. സംഗീതശബ്ദം പാമ്പിനെ 
ആകര്ഷിക്കുമെന്നു“” തെളിയിക്കുവാനാണു” ഈ അനുഭവ കഥ 

ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചതു”. ചില നായാട്ടുകാര് ഓടുന്ന മാന്പേ 

ടയെ പാട്ടുപാടി നിറുത്തി ഒവെടിവെയ്ത്മുമെന്നു” കേട്ടിട്ടുണ്ടു. 
നല്ല പാട്ടു് മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല പാമ്പിനെയും മൃഗങ്ങളെയും 

നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണു”്. 
അങ്ങനെയെങ്കില് നല്ല സംഗീതം ദൈവത്തിന് എത്രയോ 
പ്രസാദകരമായിരിക്കും. 

ഗാനപരിശിീലനം 

സംഗീതം ഒരു കലയാണ. അതു നമ്മടെ ദേവാലയങ്ങ 
ളില് വളര്ത്തിയെടുക്കുവാന് കഴിവതും നാം ശ്രമിക്കണം. 
പള്ളി ആരാധനയിലെ ഗീതങ്ങഠം സണ്ടേസ്കൂളകളില് 
പ്രത്യേകം പഠിപ്പിക്കുകയും അതില് നിന്നും ഒരു ഗായകസം 
ഘത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യണം. അതിനും പുറമെ 

ശനി യാഴ്ച തോറും ഉച്ചതിരിഞ്ഞു” ഗായകസംഘമായി തിര 

ഞ്ഞെഴുക്കപ്പെടുന്ന ആണ്കുട്ടികളെയും പെണ്കുട്ടികളെയയം 
പള്ളിയില് കൂട്ടി വികാരിയുടെയും മററ് സംഗീതവിദഗ'ദ്ധ 

ന്മാരുടെയും സാന്നിദ്ധ്യത്തില് ““റിഹേഴ“സല്” നടത്തണം. 
ലളിത സംഗീത ഉപകരണങ്ങഠം കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നതു 
നല്പതാണു“. മദുബഹായിലും താഴെ പെണ്കുട്ടികളുടെ കൂട്ട 

ത്തിലും മുന്നിന്നു” ഗീതങ്ങഠം സമര്ത്ഥമായി ചൊല്ലുവാന് 

പരിശീലനം ലഭിച്ച രാരോരുത്തരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. 
എങ്കിലേ ലീഡ് ചെയ്യുവാന് സാധിക്കുകയുള്ള. അവരെ തുട 

ന്നും അനുസരിച്ചും വേണം. ബാക്കിയുള്ളവര് ചൊല്ലുവാന്. 
മദുബഹായില് എല്വാവരും കൂടി ചൊല്ലുവാന് താളം തെററി 

ക്ഓാതെ താഴെ അടുത്തു നില്ക്കുന്ന ആണ്കട്ടികഠംക്കും മയ. 

ചൊല്ലാപുന്നതാണു”. ഒരു ഭാഗം മദുബഹായില് ചൊല്ലിനി 
ത്തുമ്പോഠം അടുത്ത നിറുത്തു് താഴെ പരിശീലനം ലഭിച്ച 
പെണ്കുട്ടികഠം തനിച്ചു” ചൊല്ലണം. അങ്ങിനെ മാറിമാറി 

ചൊല്ലാം. പ്രായമായ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ശബ്ദം ഉയര് 
ത്താതെയഷയം താളം തെററിക്കാതെയും പതുക്കെ കൂടെച്ചൊല്ലി 
യാല് ചെറ്പ്പക്കാ രുടെ ശബ്ദം ഇമ്പകരമായും ശ്രവണമധ്യര 

മായം കേഠക്കുവാന് കഴിയും. പ്രായമായവര് നിവ്വത്തിയുള്ളി 
ടത്തോളം ചൊല്ലാതെ കേട്ട ധ്യാനിച്ചും ആനന്ദിച്ചും നില് 
ക്ഷന്നതാണു” സംഗീതഭംഗിക്കും അവര്ക്കും നല്ലതു്. പാട്ടപട്ടേ 
ന്ന കുട്ടികഠം ഇടയ്ക്കു നിറുത്തുകയോ ലീഡറെ അനുസരിക്കാ 
തിരിക്കുകയോ റിതം" തെററിക്കുകയോ ചെയ്താല് സംഗീതം 

അലങ്കോല പ്പടമെന്നു” ഓര്മ്മയുണ്ടായിരിക്കണം. മദുബഹാ 
യില് ശുശ്രര ഷിക്കുന്നവന് ഓടി നടന്നു” പാ പാടരുതു”. 

വികാരിയുടെ മേല്നോട്ടത്തില് ക്രമമായി പരിശീലിച്ചാല് 
കുറെ നാളകഠം കൊണ്ടു” പള്ള !ആരാധനകഠം ഈവിധത്തില് 
നമുക്കു ഭക്തി സം വര്ദ്ധകമാക്കി തീര്ക്കുവാന് കഴിയം. ഇതു” 
ആദ്യത്തെ പടിമാത്രമാണു്, ഇനിയും നാം വളരേണ്ടതുണ്ട്. 

ചര് വിം 



൧28൩0 ക്രൈസ്യുവദവനത്തിന്െറ 
ര് ലര്്ഷണങ്ങഥ് 

കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആദര്ശങ്ങഠം ദൈവീകമാ 
ണ്. അതുകൊണ്ട് വേദപുസ്പുകം കുടും ബത്തെപ്പററി പല കാ 

ര്യങ്ങഠം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 127-ാം സങ്കീര്ത്തനം ഇ 
ന്നുനമുക്കു നോക്കാം. ഒരു നല്പ ക്രൈസ്പവ കുടുംബത്തിന്െറ 
പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങഠം എത്തെല്പാമാണെന്നു” ഇതില്നിന്നു 
നമുക്കു മനസ്സിലാക്കുവാന് കഴിയം. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇ 

വിടെ പഴയനിയമഭാഷയാണു് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെ 
ആറിലും ഇതില് അന്തര്ലീനമായ ഭൂത” നിത്യമായിട്ടുള്ളതാ 

ണ്ട്, 
ഈ. സങ്കീര്ത്തനം ശലോമോന് രചിച്ചതാണെന്നാണു” 

സങ്കല്പം. ദൈവത്തെ കൂടാതെയുള്ളതെല്പാം വ്യര്ത്ഥവും മായ 
യൃമാണെന്നു” തന്െറ ജ്ഞാനവം, ദീര്ഘകാല അനുഭവവും 

അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതു” ഈ കാലത്തെ നമ്മുടെ 
അനുഭവത്തിലും എത്ര വാസ്ധവമാണു”. കുടുംബജീവിതത്തില് 

ദൈവത്തിനു പ്രധാനസ്ഥാനം നല്കാതെയിരിക്കുമ്പോഠം സാ 
ന്മാര് ഗ്റിക അധ:പതനം, വിവാഹമോചനം, ദുര്മ്മാര്ഗ്ഗജീവി 

തം ഇതെല്ലാമാണ് ഫലം. ഒരു ക്കര്രൈസ്ധവകുടംബത്തിന്െറ 
സഭാഗ്യരഹസ്യം എവിടെയാണു സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു” ? 

1, ദൈവത്താല് സ്ഥാപിതമായിരിക്കണം 

വിവാഹത്തോടുകൂടെയാണു*” ഒരു കുടുംബം രൂപമെടുക്കു 

ന്നതു“. വിവാഹത്തെ അധികരരപ്പെടുത്തുന്നതും ആശീര്വദി 
_ ക്കുന്നതും ദൈവമാണു”, ദൈവത്തെ കൂടാതെ വിവാഹാവ 
 സ്ഥയിലേക്കു” പ്രവേശിക്കുന്നവരുണ്ടു”. ഏറെക്കുറെ അവര് 
ൂ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയെന്നും വരാം. എന്നാല് 

അങ്ങനെ പ്രവേശിക്കുന്നതു ക്ഷേമകരമല്പ. എന്തെന്നാല് ദൈ 
വം അരുളിച്ചെയുന്നതു ഥദ്ധിക്കുക, 1. വാ: നമ്മുടെ കര് 

ി ത്താവിനോടട” വിവാഹത്തെപ്പററി ഒരു പരീശന് ചോദിക്കു 

മ്പോഠം കര്ത്താവിറന്െറ മറുപടി എന്തായിരുന്നു. മത്താ. 19. 

37; ഉല്പ. 2. 18; ഉല്പ. 2. 2224; എഫെ. 5. 31. മനു 
ഷ്യന് ഏകനായിരിക്കുന്നതു” നല്പതല്പ എന്നു കണ്ടിട്ട്” ദൈ 
വം അവനു തുണയായി ഒരു യെ സൃഷ്ടിച്ചു” അവന്െറ 
അടുക്കല് കൊണ്ടുവന്നു. ദൈവമാണു” വിവാഹത്തിന്െറ വി 

ശുദ്ധ അവസ്ഥയെ സ്ഥാപിച്ചതു”. മനുഷ്യസ്നേഹം പൂര്ണ്ണമാ 
കപ്പൈടുവാനും, മനുഷ്യജീവിതം നിലനിര്ത്തുവാനും വിവാ 
ഹം ആവശ്യമെന്നു ദൈവം കണ്ടു. ദൈവഇഷ്ടത്തിനും നട 

ത്തിപ്പിനും വിധേയരാകുന്നുവെങ്കില് ദൈവംതന്നെ ഒരുവനു 
ചേര്ച്ചയായ ഒരു പങ്കാളിയെ നല്കും. എല്ലാ ഉത്തമ വി 
വാഹങ്ങളും സ്വര്ഗ്ഗത്തിലാണു” നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നതു”. 

ഉ. ദൈവത്താല് കാക്കപ്പെടണം 

൮വഠ: 1. ബി. നാം എത്രതന്നെ ജാഗ്രതയോടെയിരുന്നാ 
ലും ചിലപ്പോഠം കുടുംബജീവിതം താറുമാറാക്കുന്ന ദോ 
ഷങ്ങളെ അകററി നിര്ത്തുവാന് കഴിയുന്നതല്ല. ദൈവത്തി 
നു മാത്രമേ ഒരു കുടുംബത്തെ കാക്കുന്നതിനും പാലിക്കുന്നതി 

നും കഴിയുകയുള്ള. സങ്കീ. 34. 7. ഇതിലെ യഹോവയുടെ 
ദൂതന് പുതിയ നിയമത്തിലെ ക്രിസ്തു തന്നെ. ഒരു കുടുംബ 

ആണ്കുട്ടികളില്നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഗായക 
സംഘത്തിലെ ഏററവും നല്ല പാട്ടുകാരായ ആറുപേരെ മദുബ 

ഹായില് ഉപ്പ, കൊടുത്തു കയററണം. അവരുടെ പ്രവേശനം 
മററുള്ളവരക്കു” പ്രചോദനം നല്കും. നല്ല ഒരു ഗായകസംഘ 
ത്തേ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും അവര്ക്കു നല്ല പരിശീലനം കൊ 
ഭക്കുന്നതും അവരെ മദുബഹായില് യോഗ്യമായി ശുശ്ര ഷി 
ക്ടവാന് അഭ്ൃസിപ്പിക്കുന്നതും വികാരിയുടെ ഒരു വലിയ 
നേട്ടമാണ് . അതിലേക്കു” നാം നമ്മുടെ വാത്സല്യവാന്മാരായ 

വി കാരിമാരുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുന്നു, 

ലവ 1 

ത്തിന്െറ ഉറപ്പായ കാവല് കര്ത്താവായ യേശുക്രിസ്മവി 

ന്െറ നിരന്തരവും, സര്വവ്യാപകവുമായ സാന്ന।ദ്ധ്യംതന്നെ. 
അതിനുമാത്രമേ കുടുംബത്തിലെ ആത്മീകസ്വാതന്ത്രയത്തെയും 

വിവാഹത്തിന്െറ വിശുദ്ധിയെയും, മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ 

അധികാരത്തെയും നിലനിറുത്തുവാന് കഴിയുകയുള്ള. കത്താ 
വിന്െറ സാന്നിദ്ധ്യം ഒരു ഭവനത്തില് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതി 

നു” പല മുഖാന്തിരങ്ങഠം ഉണ്ടെന്നു” വേദപുസ്പുകം പഠിപ്പി 

പ്പിക്കുന്നു. 

1. പ്രാർത്ഥന, നവദമ്പതികളോടു” വി. പത്രോസ് പ 

റയുന്നു. പത്രോ. 3. 7”. ഭക്ഷണസമയത്തു” നിങ്ങളുടെ ഭവ 
നത്തില് പ്രാത്ഥനയുണ്ടോ? പ്രാര്ത്ഥന ഏന്ന ബലിപീഠം 
നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തില് മാനിക്കപ്പെടുന്നുവോ? അല്ലെങ്കില് 
നിങ്ങളുടെ കുടം ബജീവിതമാകുന്ന വിശുദ്ധ പ്രാകാരങ്ങളില് 

ദോഷം കടന്നുകൂടും. പ്രാര്ത്ഥനയില്ലെങ്കില് വിശുദ്ധിയില്ല. 

ഉ. ദൈവവചനം. കൊലൊ, 3. 16. കൊലൊസ്യ കു 

ടംബങ്ങളോട വിശുദ്ധ പാലോസ് പറയുന്നു. വേദപുസ്പുക 

മില്പാത്ത കുടടംബങ്ങളില് സ്ഥിരതയുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. 

89. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്െറ നിറവു“. എഫെ. 5:19. 

ഇവിടെയും കുടുംബങ്ങളോടാണു” പറയുന്നതു”. ഭര്ത്താവു“, 
ഭാര്യ, കുഞ്ഞുങ്ങഠം, ദാസന്മാര്, യജമാനന്മാര് ഇവരെവ്പററി 

ഒക്കെയും പറയുന്നു. പരി ശുദ്ധാത്മാവിന്െറ നിറവില്ലെങ്കില്: 
സ്നേഹമില്. വി ശുദ്ധീകരിക്കുകയും സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും 

ചെയ്യന്ന ക്രിസ്കവിന്െറ മനോഹരമായ സാന്നിദ്ധ്യം ഈ നി 
യമിക്ക പ്പട്ട കുപാവഴികളില് കൂടെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. നിങ്ങ 
ഉടെ ഭവനത്തില് കര്ത്തൃ,സാന്നിദ്ധ്യം അനുഭവമാകണമെ 
ഒില് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് കര്ത്താവു ഭരിക്കണം . 

3. ദൈവത്താല് 3൫ പാഷ്മിപ്പുിക്കുപ്പെടണം 

വാ. 2. ഒരു ഭവനത്തിലെ കാര്യമായ വിഭവങ്ങാം, രാ 
ത്രിയം പകലും കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്തു സമ്പാദിക്കുന്നവയ 

ല്. ദൈവഹിതത്തില് ശാന്തമായയം ദ്രഡമായയും വിശ്വസി 

ക്കന്നവര്ക്കു” ദൈവം നല്കുന്ന ദാനങ്ങളാണു”. 

1. ഭവനത്തിലെ ദിവ്യസന്തോഷം . സ്വര്ഗ്ഗീയ സന്തോ 
ഷത്തിന്െറയയം സമാധാനത്തിന്െറയയം വാസസ്ഥലം. ലോ 

കത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളുടെയും പോരാട്ടങ്ങളടെയും ഇടയില് 
സമാധാനവും, ശാന്തതയും അവിടെ നാം അനുഭവിക്കുന്നു. 
ഉത്തമ. 5, 5. 

2. ഭവനത്തിലെ സംതൃഹ്ലി. വിവാഹം മാനമുള്ള അ 
വസ്ഥയാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞതിനുശേഷം പറയുന്നതു സൂക്ഷി 
ക്ക. എബ്രാ. 19. 4-1. ഭാമിക സുഖങ്ങളല്പ യഥാര്ത്ഥ 

സംതൃഘഏി നല്കുന്നതു”. സാഹചര്യങ്ങഠം എഞ്ഞെല്ലാമായിരു 
ന്നാലും യേശു ഉണ്ടെങ്കില് യഥാത്ഥ സംതൃഫ്ലിയയണ്ടാകും. കാ 
നായിലെ കല്യാണത്തില് ദു'ഖത്തിന്െറ വെള്ളം സന്തോഷ 
ത്തിന്െറ വീഞ്ഞാക്കിത്തീര്ത്തില്ലയോ? ഈ അത്തഭുതം യ 
ഥാത്ഥ ക്രൈസ്പവഭവനങ്ങളില് നടക്കും. റോമ. ടട. 98, 

8. ഭവനത്തിലെ വിശ്വാസം. ദൈവ ഇഷടടത്തില്. 
വിശ്വസിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണു” യ 
ഥാര്ത്ഥ വിശ്രമവും, ആശ്വാസവും. സ്നേഹം, പരസപരധാ 
രണ, സമാധാനം ഇതൊക്കെയും യേശു ബഥാന്യയിലെ കു 
ട$ുംബത്തില് കണ്ടെത്തി. അതുകൊണ്ടാണു” അതു* ആശ്വാസ 
ത്തിന്െറയും വിശ്രമത്തിനെറയും ഒരു സ്ഥാനമറയി തനിക്കു 
നുഭവപ്പെട്ടതു” . 

ൽ ക്രിസ്തീയകുടുംബവാരം പ്രമാണിച്ചു” ക്രിസ്ത്യന് ഹോം 
കമ്മിററി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ലേഖനം . 

യ 



4. ഒരു യഥാര്ത്ഥ ഒക്രെസ്തുവഭ വനം 
ദൈവത്താരആല് ആശീര്വൃവഭിക്കപ്പെടണം 

വാ. 3. ഇങ്ങനെയുള്ള കുടും ബങ്ങളിന്മേല് ദൈവപ്പസാ 

ഒം ഉണ്ടായിരിക്കും. 
1. കുഞ്ഞങ്ങഠം ദൈവത്തിന്െറ ഒരനുഗ്രഹമാണ്. ഉ 

ദരഫലം അവന് തരന്ന പ്രതിഫലഠാകുന്നു എന്നു സങ്കീര്ത്ത 
നക്കാരന് പറയുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുഖങ്ങഠം, അവരുടെ 

ന്നേേഹം, അവരുടെ കളി ഇതെല്ലാം കുട്ടംബന്തിനു ദൈവം 

നത് കുന്ന വലിയ പ്രതിഫലംതന്നെ. ““അവയ്െക്കൊണ്ടു ത 
ന്െറ ച ലര് നിറച്ചിരിക്കുന്ന പുരുഷന് ഭാഗ്യവാന്. "" 
എഫ. !'ബി. മേയരോടു” “സ്വര്ഗ്ഗത്തെപ്പററിയുള്ള അങ്ങയയ 

ടെ ആശയം എന്താണെന്നു് ഒരാഠം ചോദിച്ചപ്പ്ോം, “ത്തു 

കട്ടികളടെ ഒരു കളിസ്ഥലം ' എന്നു അദ്ദേഹം മറുപടി പറ 
ഞ്ഞു. സെഖ. 9.5. നോക്കുക. 

2, കുഞ്ഞുങ്ങഠം ദൈവം നല്കുന്ന പ്രതിഫലമാണെങ്കി 
ലും, അവര് ഒരു വലിയ ചുരതലയുമാകുന്നു. “വീരന്െറ 

കൈയിലെ അസ്സ്രുഞ്ങഠം എങ്ങനെയോ അങ്ങനെയാകുന്നു യ 

വ്ൃനത്തിലെ മക്കഠം.”? ഒരു അസ്ത്രത്തിന്െറ സഞ്ചാരവും, ഗ 
തിയും, ലക്ഷ്യവും എല്ലാം അതു” എങ്ങനെ നിര്മ്മിക്കുമോ 

അതിന്നനുസരണമായി മാത്രമിരിക്കുന്നു. അസ്ധ്ും ഉണ്ടാക്കുക 
യം, അതു മിനുക്കുകയും, കൂര്പ്പിക്കുകയും, മൂര്ച്ചവരുത്തുകയും 

ഒക്കെ ചെയ്ുന്നതിന്നനുസരണമായിട്ടാണു” അതിടന്റ ഫല 
വുമരിക്കുന്നതു”. ചില കുടുംബങ്ങളില്നിന്നും, വിഷത്തില് 

മുക്കിയ അസ്ത്രംപോലെ ഒരു ചുമതലബോധവുമില്പാതെ വ 

ഉര്ത്തപ്പെട്ട യുവാക്കഠം ലോകരംഗത്തേക്കു പുറപ്പട്ടപോയി 
സമുദായത്തില് ദോഷം കലര്ത്തുന്നു. എന്നാല് ഒക്രൈസ്മുവ 
കുടുംബത്തിനു നല്ല ഒരു പങ്കു” ഈ കാര്യത്തില് നിര്വഹി 
ക്ടവാനുണ്ടു്. ലോകത്തിനു പ്രയോജനമുള്ളവരായി തീരത 

ഒവെൈണ്ണം അവരെ ദൈവഭക്തിയിൽ വളര്ത്തി നന്നായി അ 
ഭൃസിപ്പിച്ചയന്മൂവാന് കഴിയും. ം 

ദൈവത്തോടുകൂടെയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണു” യഥാര്ത്ഥ 
മക്രൈസ്മവകുടുംബം. യോഹ, 2, കാനായിലെ ദമ്പതികരം 
യേശുവിനെ കല്യാണത്തിനു ക്ഷണിച്ചു. കര്ത്താവിന്െറ 
സാന്നിദ്ധ്യം ആ വിവാഹത്തെ മംഗളമാക്കിത്തീര്ത്തു. യേ 
ശുവിനെ നിങ്ങളടെ വിവാഹജീവിതത്തിലേക്കും, കുടംബ 

ജീവിതത്തിലേക്കും നിങ്ങഠം ക്ഷണിച്ചിട്ടണ്ടോ? 
“യഹോവ വീട പണിയാതിരുന്നാല് പണിയുന്നവര് 

വൃഥാ അദഭ്ധ്വാനിക്കുന്നു .” 

ചോദ ചുഞ്ങം 

1. മററു വിവാഹങ്ങള മായീ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോഠം 

ക്രിസ്പിയ വിവാഹത്തില് കാണുന്ന പ്രത്യേക ലക്ഷണങ്ങഠം 
ഏവ? 

29. വിജയകരമായ ഒരു വിവാഹജീവിതത്തിനു ഭര് 
ത്താവിന്െറയും ഭാര്ൃയയയടെയയം ചുമതലകളെപ്പററിയുള്ള അ 

റിവു” വിവറഹിതരാകുന്നതിനു' മുന്പേതന്നെ ലഭിക്കുന്നതി 
ന്െറ ആവശ്യക്തയുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കില് എങ്ങനെ നല്കും? 

3. ലൈംഗിക കാര്യങ്ങളെപ്പററിയുള്ള അറിവു കുട്ടി 
കാക്കു നല്കുന്നതെങ്ങനെ? 

ഹാനോക്കും കുടംബ്റ്യം 
സി. ഇ.ജി... 
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നല്ല ഒരുകുടുംബ്ബം; ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു” അവര് 
എല്ലാ പ്രകാരത്തില് കുററമററവരായിരുന്നു എന്നര്ത്ഥമില്ല. 
ഓരോരുത്തനും ചില കുറവുകടെല്പാമുണ്ടായിരുന്നു. നഗരജീ 

വിതത്തില് പരിചയിച്ച ഫാനോക്കിനു ചിലപ്പോഴെങ്കിലും 

അല്പം പുക വലിച്ചില്ലെങ്കില് ഏതോ അരുതായ്ക അന൯ 

ഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇളയ കുട്ടികഠം ഓടിയയം ചട്ടിയും മുററം 
വൃത്തികേടാക്കിയെന്നോ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ പഴത്തൊലി അ 
ങ്ങമിങ്ങുമിട്ടെന്നോ വരാറണ്ടു”. 

ആ ചെറകുടുംബം അവരുടെ അദ്ധ്വാനഫലത്തില് ചെല 

വു കഴിഞ്ഞു മിപ്പചിക്കുവാന് കഴിയുന്ന തുക കൃത്യമായി ബാ 

അകില് നിക്ഷേപിക്കുന്നതില് ,ര്രദ്ധവച്ചിരുന്നു. അവരുടെ 
ബാങ്ക താഴും താക്കോലുമുള്ള പഴയ ഒരു കൊച്ചു പെട്ടിയായി 

രുന്നു എന്ന വ്യത്യാസമേ ഉള്ള. ഒരു നിക്ഷേപകനു ഏതെ 
ലും തുക പിന്വലിക്കണമെങ്കില് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ 
പൊതുസമ്മതം ആവശ്യമായിരുന്നു. കടുംബാംഗങ്ങളില് 
സാമാന്യേന തൃഛമായ പ്രതിഫലത്തിനു ജോലി ചെയ്തിരു 
ന്ന ഹാനോക്കിനു മാത്രം ചില അത്യാവശ്യങ്ങംക്കു നിക്ഷേ 
പത്തുകയില്നിന്നു വായ്പ അന്ധവദിച്ചിരുന്നു 

ആ വര്ഷം ജോലി അവസാനിപ്പിച്ചു” സ്ഥലം വിട്ട 
പ്പോഠം അവര് തിരിച്ചുവരുമെന്സ്* ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരു 
ന്നില്പ-. ഒരേ യജമറനന് എല്പറ വര്ഷവും ജോലിചെയ്യുന്ന 

പതിവവര്ക്കുണ്ടായിരുന്നില്പ. എങ്കിലും അടുത്തവര്ഷം 

കൊയ്ത്തിനു സമയമായപ്പോഠം ഹാനോക്കും കുടുംബവും 
വീണ്ടം അവിടെയെത്തി. വളരെ നാളകളായി തമ്മില് കാ 
ണാതിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങഠം വീണ്ടും കണ്ടമുട്ടമ്പോഠം 
പ്രദര്ശിപ്പിക്കാറുള്ള സന്തോഷം എന്െറ ഇടവകയിലെ ആ 
കുട ംബാംഗങ്ങളോഴു” അവര് പ്രദര്ശിപ്പിച്ചു. 

പുതിയ യജമാനനേയും പുതിയ വയലും അന്വേഷിച്ചു 
പോകുന്ന പതിവു” അവരില്നിന്നു തിരോധാനം ചെയ്തി 
രുന്നു. ആ ഭവനവും അതിന്െറ പരിസരങ്ങളും തങ്ങളുടെ 
രണ്ടാമത്തെ വീടായിട്ടാണവര് പരിഗണിച്ചതു”. ആ ഭവ 
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നത്തിലേക്കു നയിച്ചിരുന്ന ചെറിയ പാത പലവര്ഷങ്ങളാ 
യി അത്ര സഞ്ചാരയോഗ്യരല്ലാതെ കിടന്നിരുന്നു. ആരും 

ആവശ്യപ്പെടാതെ ഹാനോക്കും പുത്രന്മാരംകൂടെ ആ വഴി 

നിരപ്പാക്കി ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കിത്തീര്ത്തു. അവരുടെ 
അഭഴുത്ത ശ്രദ്ധ ആ ഭവനപരിസരങ്ങളില് ചില നല്ല ചെടി 
കഠം നട്ടപിടിപ്പിക്കുന്നതിനായിരുന്നു. ആ കുടുംബനായക 

നും ഭാരൃദ്ണൂം ഇരവവക കാര്യങ്ങഠംക്കു തെല്ലും സമയം 
ച്ചിരുന്നില്പ. ഈവക ജോലികരംക്കു ഹാനോക്കും കുടംബ 

വും വ്യയംചെയ്ത സമയം അവരുടെ വിശ്രമവേളകളായിരു 
ന്നു. ““ഭക്ഷ്യാവശ്യത്തിനും വില്ക്കുന്നത "നും മാത്രം കൃഷി 
ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുപോരാം, ഭവനപരിസരങ്ങഠം ആകര്ഷണി 
യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടു് "” മറിയാം ഒരവസര 
ത്തിത സ്വസന്താനങ്ങളോടായി മന്ദസ്വരത്തില് പറയൃയകയ്യ 

ണ്ടായി. ഏതായാലും അവരുടെ ശ്രമഫലമായി രൂപം പ്രാ 

പിച്ച ആ ചെറു പുന്തോട്ടം ആ ഗ്രാമത്തിലെങ്ങും സംസാര 

വിഷയമായി, 
മാത്രമല്ല ഹാനോക്കും കുടടംബവും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 

ആ ചെറിയ ഏഎരുത്തു” അവര്തന്നെ ചാണകവ്യം കരിയ 
മിട്ട മെഴുകി വൃത്തിയാക്കി. അതു” ആ ഗൃഹനാഥനുതന്നെ 
ഒരു നൂതനപ്രചോദനം നല്കി. പല വര്ഷങ്ങളായി അവ 
ഗണിക്കപ്പെട്ടകിടന്ന ആ ഭവനം വെള്ളയടിച്ചും ചായമിട്ടും 
ആകര്ഷണീയമാക്കുന്നതിനു ഹാനോക്കിന്െറയുയം കുടുംബത്തി 
ന്െറയും സമീപനം വഴിതെളിയിച്ചു 

ആ വര്ഷം അവര് സ്ഥലംവിടുന്നതിനു മുമ്പ” അവക്ട 
ആ കുടുംബത്തോടുള്ള സ്നേഹവും വിശ്വസ്തയും ഉരച്ചുനോക്കുന്ന 

ഒരു സംഭവമുണ്ടായി വെള്ളം വററിക്കുന്നതിനു വയലില് 

വച്ചീരുന്ന ചക്രം ചവുട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന പത്രോസ് വച്ചുകെ 
ട്ടകഠംക്കു ബലമില്പായ്കയാല് മറിഞ്ഞവീണു കാലൊടിഞ്ഞു. 
തല്ഫലമായി പത്രോസ് ആശുപത്രിയെ ശരണംപ്രാപിക്കേ 
ണ്ടിവന്നു. അടുത്ത ദിവസം പ്രഭാതത്തില് സാമാന്യം വൃ 
ത്തിയായി വസ്ത്രധാരണം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു യുവാവു” ഹാനോ 

ലഭി 

ഛം 

ചര് ച്ഛ: ൮ പിള 



ഒഹിലും കൊയ്ത്തുകാലും 

ക്കിന്െറ ഭവനത്തിലെത്തി. പത്രോസിനുണ്ടായ അപകടം 
ഗ്രഹിച്ച അപരിചിതന് അവനെക്കൊണ്ടു കേസു കൊടുപ്പി 
ക്കുന്നതിനും നഷ്ടപരിഹാരം നേടുന്നതിനും സഹായിക്കു 
വാനെന്ന ഭാവേനയാണു് അവിടെ ആഗതനായതുപോലും. 

അവന്െറ നടത്തയ്യം ഭാവവും കണ്ട എന്െറ ഇടവകക്കാര 
“ന്െറ ചങ്കടച്ചുപോയി. ആ മനുഷ്യന് ഹാനോ ദഴിന്െറ ഭവ 

നത്തിലെത്തിയപ്പോഠം കണ്ടതു” അപരിചിതന് ഹാനോക്കി 
നോടകൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായിരുന്നു. 

“നീ എനിക്കെതിരായി നഷ്ടപരിഹാരാത്ഥം കേസിനു 
ഭാവിക്കുകയാണോു”” എന്െറ ഇടവകക്കാരന് ഉദ്വേഗത്തോ 
ടെ ആരഞ്ഞു. ഹാനോക്കും കുടുംബാംഗങ്ങളും അത്ഭുതാധീന 
രെപ്പോലെ നോക്കി. തുടര്ന്നു ഹാനോക്കു പ്രതിവചിച്ചു. 
“അവിടുത്തേക്കു” എതിരായി കേസിനു പോകുകയോ??? ചി 

 രിച്ചുകൊണ്ടു തുടര്ന്നു. ““ചെറപ്പുക്കാരനായ ഈ കമ്മ്ൃ, ണി 
സ്സ്കാരന് കേസു കൊടുക്കുന്നതിനു” എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുവാ 
നാണു വന്നതു”. ഈ യുവാവിനെ കണ്ടപ്പോഠംതന്നെ ഇവന് 
വിശന്നുപൊരിയയകയാണെന്നു ഞാന് മനസ്സിലാക്കി, ഭക്ഷണ 
ത്തിരു ക്ഷണിച്ചു. അത്രമാത്രമേയയള്ള ” അത്ര നിഷ്ക്കപചട 
രായ രീതിയിലാണു ഹാനോക്കും കടടംബവും ആ പ്രതി 

സന്ധിഘട്ടം അഭിമുഖീചരിച്ചതു”. 
പത്രോസിനു നടക്കാറായ ഉടനേ അടുത്ത കൊയ്ത്തു 

കാലത്തു” വരാമെന്നു പറത്തിട്ട്” അവര് സ്ഥലംവിട്ടു. എ 
സമിീപിച്ചപ്പോഠം അവര് വരേണ്ട 

ആവശ്ൃമില്ലെന്നറിയിക്കുവാന് എന്െറ ഇടവകക്കാരന് നിര് 
ബന്ധിതനായി. അചാലവൃഷ്ടിമുലം കഷി നശത്തിലാഞു് 
കലാശിച്ചതു”. അതുമൂലം കൂടതല് ജോലിക്കാരെ ആവശ്യ 

മില്ലായിരുന്നു ആ അറിയിപ്പ് ഉദ്ദിഷ്യസ്ഥാനത്തു ലഭിക്കു 
ന്നതിനുമുമ്പ” ഹാനോക്കിന്െറ ഒരു കത്തു കിട്ടി. പത്രോസ് 
ആശുപത്രിയിലാകയാല് അവര് വരുകയില്ലെന്നായിരുന്നു 
എഴുത്തിന്െറ ചുരുക്കം. 

' എങ്കിലും ഒരാഴയകഴിഞ്ഞപ്പോഠം 

ബ്ദം കേട്ടു. 
പരിചിത്മായ ശ 

നോക്കിയപ്പേോഠം ഞാന് കണ്ടതു് ഹാനോക്കി 
“നെയ്യും കുടുംബാംഗങ്ങളെയുമായിരുന്നു. പത്രോസുമാത്രം അവ 
രുടെകൂ ടെയില്പായിരുന്നു. പത്രോസിന്െറ സമ്മത 
രത്ത്മേടുകൂടെ  കൊയത്തുകാല; നാട്ടിന്പുറത്തു വ്യയം. ചെ 
യുവാന് . വന്നിരിക്കുകയാണുപോലും. അവര് ആ വീട്ടടയവ 

ന്െറ വയലില് കൊയ്ത്തു പ്രതീക്ഷില്പ. അവര് ഒരു സൌജ 
ന്യമേ ആവശ്യപ്പെട്ടളള, ചെറിയ ആ എരുത്തിലില് താമ 
സിച്ചുരകൊണ്ടു സമീപപ്പയലുകളില് ജോലിചെയുവാന്. 

എനിക്കുജ്ളുതം തോന്നി. അവരുടെ പ്രകൃതത്തിനു പത്രോ 
, സിനെ ഏകനായി വിട്ടിട്ട പോന്നതില് ഒരപാകത അവരെ 
സംബന്ധിച്ചിടത്തോളും ഞാന് ദര്ശിച്ചു. എന്നാല് ഒരു കാ 
ത്യം വ്യക്തമായിരുന്നു. കൃഷിനാശം മൂലം എന്െറ്” ഇദവകക്കാ 
രനും കുടുംബവും ക്രേശിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാമെന്നു” അവര് ഭയ 
പ്പട്ട. അവര് പട്ടിണികിടക്കുവാനിടയാകരുതെന്ന വിചാര 
മാണു” ഹാഠനോക്കിനെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും പത്രോസി 
നെ ഏകനായി വിട്ടിട്ടപോരുപാന് പ്രേരിപ്പിച്ച ഏക ചിന്ത. 
ആ വര്ഷം അവര് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്താല് 

അതില് നല്ല ഒരംശവുമായി അവരിലൊരാഠം ആ ഗൃഹ 
നാഥന്െറ അടുക്കളവാതിലിലണയുമായിരുന്നു. പയര്വര് 

ഞ്ങഠം, മുളകു” എന്നിങ്ങനെ പാചകത്തിനാവശ്യമായ പലതും 
പലപ്പോഴും അവര് വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ആ ഭവനാം 

ഗങ്ങഠംക്കു അഭിമാനഭംഗം വരാതിരിക്കുവാന് അവര് പ്രത്യേ 
കം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ആ ചെറുകുടടംബം പട്ടിണി ആകേണ്ട 

ആവശ്യമൊന്നുമി ല്പായിരുന്നു എങ്കിലും അതായിരുന്നു ഹാനോ 

ക്കിന്്റെറയും ശേഷം കുട്ടംബാംഗങ്ങളുടെയും ഭീതി. 

പകല് മുഴവന് അവര് ഇതരവഴികളിലായിരിക്കും ജോ 
ലി ചെയ്യുക. അതേസമയത്തു”" ആ ഭവനനാഥനെ ഏതു 

ജോലിയിലും സഹായിക്കുന്നതില് അവര് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. 
അയാഠം ഏതെങ്കിലും എതിര് പറഞ്ഞാല് --അദ്ദേഹം ആ 
ജോലിക്കൊന്നും കൂലി കൊടുത്തിരുന്നില്പല്ലോ-- “വയല് ഉഴു 

തു ശരിയാക്ടന്നതിനും മററും സഹായിക്കേണ്ട ആവശ്യമു 

ണ്ട്; അപ്പോഠം ഞങ്ങാം അടുത്ത വര്ഷവും വരാമല്ലോ, അ 

തിനുവേണ്ടിയാണു” പത്രോസ് ഞങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുന്ന 
തു" എന്നു” അവര് മറുപടി നല്കിയിരുന്നു. 

അവടെ താമ ഡിച്ചിരുന്ന നാലാഴു,കഠൊലം പങ്ച പ്രകാ 
ത്തില് ഹനോക്കും കുടുംബാംഗങ്ങളും എന്െറ ആ ഇടവക 

ആല ) 1൨ 

' വിവരം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരാക്കുമല്ലോ. 

ക്കാരനെ സഹായിച്ചിരുന്നു. അവസാനം അവര് സ്ഥലം വി 

൭. അപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ മുന്കരുതല് ചെക്മിട്ടാണവര്പോ 

യതു”. മേശപ്പുറത്തു” ഏഴ രൂപയുടെ ചില്ലറയും അവരടെ 

അദ്ധ്വാനഫലമായി സമ്പാദിച്ചതു മുഴുവനും--അക്ഷരത്തെററു 

കളള്ള ഒരു എഴുത്തും വച്ചിരുന്നു. “അടുത്ത കഷിക്കു ചെലവി 

ട്ടന്നതിനു”, അടുത്തവര്ഷവ്യം ഞത്ങഠം മടങ്ങിവരും അവിട 

ത്തെ വിധേയര്.” " 
ദീര്ഘനാള കഠംക്കുശേഷമാണു' എന്െറ ഇടവകക്കാരന്, 

പത്രോസ്” ആശുപത്രിയില് പോകുവാനിടയായ സാഫച്ച 

ര്യം മനസ്സിലാക്കിയതു”. ചക്രത്തില്നിന്നു” വീണു ഒടിഞ്ഞ 

കാല് ശരിയായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും ആ പ്രയാസങ്ങഠ ക്കി 

ടയിലും പഴയ യജമാനന്െറ നിസ്സഹായത അവര് സ്മരി 

ഞാന് അവരെ പിന്നീ$ കണ്ടിട്ടില്ല. അധികതാമസംകൂ 

ടാതെ എനിക്കു സ്ഥലം വിടേണ്ടിവന്നു. എങ്കിലും ആ ഇടവക 

ക്കാരന് അവരെക്കുറിച്ചു പല പ്പോഴും എഴുതുമായിരുന്നു. അത്ഭു 

തത്തോടും സന്തോഷത്തോടടംകൂടെ അവര് എല്ലാക്കൊല്ലവും മു 

ടങ്ങാതെ വന്നിരുന്നു-അതേ, വിശാലമായ സ്നേഹസമ്പന്ന 
മായ ഹൃദയത്തോടുകൂടെത്തന്നെ. 

(ഒരു സംഭവകഥയുടെ അനുകരണം) 

20൪ സേവേറിയോസ് സ്മാരക 
ച0രിററബ്ില ഡിസ് പര്വറി 

കൊരട്ടി സീയോന് സെമ്മിനാരിയില്നിന്നും പി. 
സി വറുഗീസ് ശെമ്മാശന് ഇപ്രകാരം അറിയിക്കുന്നു :-__ 

കൊച്ചി ഭദ്രാസന ഇടവകയുടെ കാലംചെയ്മ പാലോസ് 

മാര് സേവേറിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ തിരുമനസ്സ്സി 
ലെ സ്മാരകമായി ഭദ്രാസനാസ്ഥാനമായ കൊരട്ടി സീ 
യോന് സെമ്മിനാരി വളപ്പിലെ താല്ക്കാലിക കെട്ടിട 
ത്തില് ഒരു ഡിസ്പൻസറി പ്രവര്ത്തനം നടത്തി വരുന്ന 

ഇപ്പോടം ഒരു 

ഡോക്ടരും, ഒരു കമ്പാണ്ടരും, ഒരു മിഡ് വൈഫ്യം ഡി 

സ്പൂന്സറിയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നുണ്ടു" . 

1963-ലെ 3--ാം നമ്പരായി രജിസ്റ്റര് ചെയ്യപ്പെടിട്ടുള്ള 
ശോര് സേവേറിയോസ് ചാരിററബിടം ട്രസ്റ്റിന്െറ കീഴി 
ലാണു ഡിസ്പൻസറി പ്രപര്ത്തനം നടത്തുന്നതു”. ടസ്റ്റിലെ 
അംഗത്വം ലഭിക്കണമെങ്കില് സ്ഥാപനങക്ങാം വര്ഷംതോറും: 

90 രൂപയയം, വ്യക്തികഠം വര്ഷംതോറും ഒരു രൂപജം, വ്യക്തി 
കഠം ആയയഷക്കാല അംഗത്വത്തിനു” 25 രൂപയ്യം ഫീസ് 

നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ടസ്റ്റില് ഇതിനകം നൂറിലധികം 
പേര് ആയഷക്കാലാംഗങ്ങളായും, സാധാരണ അംഗങ്ങളാ 

യം ചേര്ന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടണ്ടു”. കൂടുതല് അംഗങ്ങളെ ചേര്ത്തും, 
സംഭാവനകഠം പിരിച്ചും, ട്രസ്സ്റിനെയും, അതുവഴിയായി 
ഡിസ്റ്റന്സറി പ്രവര്ത്തനവും ഈര്ജ്ജിതപ്പെടുത്തണമെന്നു” 
ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടിയ ട്രസ്റ്റ് ഗവേണിംഗ് ബോര്ഡ് 
തീരുമാനിച്ചു. 

രോഗികളെ കിടത്തി ചികിത്സിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ 
കെട്ടിടം നിര്മ്മികേണ്ടെതും , അത്യാവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങഠം 

വാങ്ങേണ്ടതും എത്രയും വേധം സാധിക്കേണ്ട കാര്ൃയമാണെ 

ന്ന്” അനുഭവം തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിനെല്ലാംകൂടി ഏ 
കദേശം ഇരുപതിനായിരം രൂപയോളം പെട്ടെന്നുണ്ടാകണം. 

ട്രസ്റ്റ് പ്രവര്ത്തകര് നിങ്ങളെ സമീപിക്കുമ്പോഠം, സര്വവി 
ധമായ സഹായസഹകരണങ്ങളും ചെയ്തുകൊടുത്തു”, തന്െറ 
ആയുഷ'ക്കാലം മുഴുവന് സഭാസേവനത്തിനായി ചെലവഴി 
ച്ച ഒരു വന്ദ്യ പിതാവിന്െറ നാമത്തില് സ്ഥാപിതമായിരി 
ക്കന്ന ഈ ധര്മ്മസ്ഥാപനത്തെ ആത്മാത്ഥമായി സഹായി 
ക്കണമെന്ന് അഭൃര്ത്ഥിക്കുന്നു. 

25 കിടക്കകഠംക്കും, 50 ഷീററുകഠംക്കും ആവശ്യമായ 
പഞ്ഞിയ്യം, തുൂണിയ്യം (ഏകദേശം 50 ക. വിലവടന്നതുട) 

ഡിസ്പന്സറിക്ക്” സംഭാവന നല്കാമെന്നു” കേരളത്തി 
ലെ ഒരു വന്കിട വ്യവസായ സ്ഥാപനമായ ജെ. ആന്റ്. 
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ചെൊവു 

മത്തായി 24: 32.32, 

കര്ത്താവിന്െറ രണ്ടാമത്തെ വരവു സംബന്ധിച്ചു് തെ 

ററായ രീതിയിലുള്ള ജിജ്ഞാസയുടെ ഫലമായ കണക്കു കൂട്ടു 

കയം തീയതി കുറിക്കുകയും മററും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും ചെയ്യുന്ന 

വരുമുണ്ടു”. അതു കര്ത്താവിന്െറ ഹിതത്തിനെതിരാണെന്നു* 

ഇന്നത്തെ വേദഭാഗം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ആ നാളും നാഴികഷ്യം 

സംബന്ധിച്ചു് പിതാവല്പാതെ പുത്രന്പോലും അറിയുന്നി 
ല്ലെന്നു” കര്ത്താവു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. കര്ത്താവിന്െറ വരവിന്നാ 
യൃള്ള ശരിയായ പ്രതീക്ഷയും ഒരുക്കവും സാധാരണജീവിത 
വ്യാപാരങ്ങളില് നിന്നെല്ലാം വിരമിച്ചു കാത്തിരിക്കുകയല്ല; 

നേരെ മറിച്ചു് ആത്മിയമായി ഉണര്ന്നിരുന്നുകൊണ്ടു” നമ്മ 

ടെ ചുമതലകഠം നിര്വഹിക്കുകയാണു'. ഒരേ ജോലിയില് 

ഏര്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരിലും ഒരേ ഭവനത്തില് താമസിക്കുന്നവ 
രിലും ചിലര് സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും മററു ചിലര് തിരസ്ക 

രിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. കേവലം സഭയുടെ അംഗത്വമോ 
ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ള പേരോ ക്രിസ്തീയ സേവനം തന്നെയോ 

നമ്മെ കര്ത്താവിന്നുള്ളവരാക്കിത്തീര്ക്കണമെന്നില്പ. ഹൃദയ 
ത്തിലും ജീവിതത്തിലും കര്ത്താവുമായയള്ള ആത്മീയ ഐകൃ 

മാണു് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതു”. 

ഖബഖ,ധന്൯ന് . 

യെഹെസക്കേല് 34:17--22, മത്തായി 25:31--20. 

പഴയനിയമത്തില് കര്ത്താവിനു പരിചിതമായിരുന്ന 

ചില ആശയങ്ങളം പദപ്രയോഗങ്ങളം താന് എടുത്തു കൂടുതല് 

വികസിപ്പിക്കുകയും വിശദീ കരിക്കുകയയം ചെയ്യുന്നതായിട്ടാ 

ണ് നാമിവിടെ കാണുന്നതു”. അല്പാതെ പ്രവചനവും അതി 
ന്െറ പ, ര്ത്തീകരണവുമല്പ. ദൈവം തന്െറ ജനത്തിന്െറ 
ഇടയനാണു”, ആ നിലഷ്ക്കു” ദൈവം അവരെ കാത്തു പരിപാ 
ലിക്കുകയുയം സംരക്ഷിക്കുകയും നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാല് 
ദൈവം ഇടയനാണെന്നുള്ളതില് മററു ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങ 
ഉം അന്തര്ഭ വിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവം ന്യായാധിപനും കൂടിയാ 

ണ്. ന്യായവിധി നടത്തുവാനുള്ള ചുമതലയും ദൈവത്തി 
നുണ്ടു”. മനുഷ്യന് ധാര്മ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ജീവി 

യായതുകൊണ്ട' അവന്െറ പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ചു് അവന് 
ഇടത്തോ വലത്തോ ചെന്നുചേരുന്നു. അതു മനുഷ്യന് തിര 
ഞ്ഞെടുപ്പിനെറ ഫലം തന്നെയാണു”. ദൈവത്തിനു മനുഷ്യ 
രോട വെറുപ്പോ വിരോധമോ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്പ അവരെ 
ന്യായവിധിക്കു വിധേയരാക്കുന്നതു”. ദൈവം പാപിയെ 

സ്നേഹിക്കുന്നു; എന്നാല് പാപത്തെ വെറുക്കുന്നതുകൊണ്ടു് 

ന്യായവിധി അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു. നാം നിത്യനാശ 
ത്തിന്നവകാശി കളായിത്തീരാതിരിപ്പാന് ദൈവത്തിന്െറ ക 

രണ ലഭിക്കുന്നതിനായി പ്രാര്ത്ഥിക്കാം. 

പി. കോട്ട് സ് (ഇന്ത്യ) പ്രൈവററു് ലിമിററഡ് (കൊരട്ടി) 

സദയം സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം കൂടെ ഈ അവസരത്തില് 
സസന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. 

സംഭാവനകഠം നല്കണമെന്നോ, ട്രസ്റ്റില് അംഗങ്ങളാ 
യി ചേരണമെന്നോ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, ശ്രീ.എം. കെ.വ 
റുഗീ൩-, ടഷറര്, മാര് സേവേറിയോസ് ചാരിററബിരഠം ടട 

സ്റ്റ്, ചെററയി, ആലുവാ എന്ന വിലാസത്തില് സംഖ്യഅ 
ഖലച്ചുകൊടുത്താല് മതിയാകന്നതാണു'. 

മലങ്കരസഭയിലെ എല്ലാ പള്ളികളം, ജനങ്ങളം ശക്തി 
ഒനൈസരണമായ തുകകഠം അയച്ചുകൊടുത്തു”, ഈ എളിയ 
സംരംഭത്തില് പ്രവര്ത്തകരുടെ കൈകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തി, 

൭ ധര്മ്മസ്ഥാപനത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടത്തണമെന്നു” വിനീത 

മായി അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു. 
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 6/302/0൯നക്കുഥില്യര് 

വ്യാഴം 

യിരെമ്യാവു” 32:8--9; സെഖര്യാവു” 11:12-13; മത്തായി” 
97 :9_10. 

ക്രിസ്തു സഭയുടെ ആരംഭകാലത്തു” പഴയ നിയത്തിത്നി 
ന്നുള്ള ഭാഗങ്ങഠം ഓര്മ്മയില്നിന്നു“ ഉദ്ധരിക്കുക പതിവാ 
യിരുന്നു. യിരെമ്യാപ്രവാചകന്െറ പുസ്പകത്തില് 18-ാംഅ 
ദ്ധ്യായത്തിലുള്ള ഒരു ഭാഗവും 39--ാം അദ്ധ്യായത്തിലുള്ള മ 
റെറാരു ഭാഗവും സുവിശേഷകന് കൂട്ടി ക്കുഴ്തൂന്നതായി ഇവിടെ. 
കാണാം. അതുകൊണ്ട് പ്രവചനങ്ങടം സംബന്ധിച്ചുള്ള മ 

ത്തായി ശളീഹായയടെ പ്രസ്ധാവനകളം നിഗമനങ്ങളുമെല്പാം 
നിരര്ത്ഥകമാണെന്നു നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതില്പ. ഭ് ഏതെങ്കി 
ലും വിധത്തില് ദൈവത്തിന്െറ ഉദ്ദേശങ്ങഠം നിറവേററപ്പെ 
ടടമെന്നും മനുഷ്യരുടെ തിന്മയും പാപവുംപോലും ദൈവത്തെ 

പരാജയപ്പെടുത്തു കയില്ലെന്നും സുവിശേഷകന് സമര്ത്ഥിക്കു 
യാണു് ചെയ്യുന്നതു”. യൂദായുടേതുപോലെ നീചമായ ഒരു 
പ്രവൃത്തി മററാരും ചെയ്തിട്ടില്ല. അവന് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ. 
വനും നിഷ്ക്കളങ്കനുമായ ഗുരുവിനെ ഒററിക്കൊടുത്തു. നാ 
മും വ്ൃത്ൃസ്ലമായ രീതിയില് പലപ്പോഴും യൂദായുടെ പാപ 

ത്തില് വീഴുന്നില്പയോ എന്നു ചിന്തിക്കണം. 

വെള്ളി 
ദാനിയേല് 7: 1314; മത്തായി 29:18--20 

കര്ത്താവിന്െറ ഉയര്ത്തെഴുന്നേല്ലിനുശേഷം ശിഷ്യന്മാര്: 
ക്കു” അവന്െറ ആളത്വത്തെ കൂടുതല് മനസ്സിലാക്കുവാന് കഴി 

ഞ്ഞു. മ൦ശിഹായേക്കുറിച്ചു” സാധാരണക്കാര്ക്കുണ്ടൊയിരുന്ന 
തെററായ ചിന്താഗതികളെ തിരുത്തുവാന് കര്ത്താവു ശ്രമി 
ച്ചു; എന്നാല് അതേസമയംതന്നെ പഴയ നിയമത്തില്നി 
ന്നും അവക്കു പരിചിതമായിരുന്ന ആശയങ്ങളും ശൈലി 

കളം ഉപയോഗിച്ചു കര്ത്താവു പലതും പഠിപ്പിച്ചിട്ടണ്ട് . 
ദാനിയേലിന്െറ പുസ്പകത്തില് കാണുന്ന “മനുഷ്യപുത്രന്” 
എന്ന നാമം താന് സ്വീകരിച്ചു. അതുപോലെതന്നെ മ്ശി 
ഹായയുടെ ആധിപത്യം സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില പ്രവചനങ്ങളും 
താന് സ്വീകരിച്ചതായി കാണാം. ശിഷ്യന്മാര്ക്കുള്ള അന്ത്യ 
ശാസനം നല്കിയപ്പ്പോം ദാനിയേലിന്െറ പുസ്തകത്തില്. 

നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണി കര്ത്താവിന്െറ ചിന്തയിലുണ്ടായിരുന്നു 
എന്നു വിചാരിക്കാം ക്രിസ്തുവിന്റെ ആധിപത്യം ദൈവദത്ത 
മായതുകൊണ്ടാണു*, അല്ലാതെ പ്രവചനത്തിളന്െറ പു രത്തീക. 
രണമായതുകൊണ്ടു മാത്രമല്ല പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതു”. 
“വയോധികന്”, നിത്യനായ ദൈവം തന്നെയാണു” അവനു 
സ്വര്ഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള സകല ശക്തിയയം അധികാരവും. 

നല്കിയിട്ടുള്ളതു”. കര്ത്താവിന്െറ അവകാശവാദത്തെ നാം 

അംഗീകരിക്കയും സ്വീകരിക്കയും ചെയ്യ,മ്പോഠം അവന്െറ 

 നിത്ൃയസാന്നിദ്ധ്യവും ശക്തിയും നമുക്കു ലഭ്യമാകുന്നു. 

ശനി 

ലൂക്കോസ് 9: 19-92; യോഹന്നാന് ഉ0 97-28. 

മാര്ത്തോമ്മാശ്ളീഹായയടെ സ്മരണ നാം കൊണ്ടോഴുന്ന 

ദിവസമാണല്ലേോ ഇന്നു”. “ഞാന് ആരാകുന്നു എന്നാണു് 

നിങ്ങഠം പറയുന്നതു"” എന്ന ചോദ്യത്തിനു് ““നീ ജീവനുള്ള 

ദൈവത്തിന്്റെറ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ആകുന്നു.” എന്നു പത്രോ 

സ് ഉത്തരം നല്കിയപ്പോഠം തോമാശ് ളീഹായും മററു ശിഷ്യ 
ന്മാരോടൊപ്പം അതു ശരിവച്ചു. എന്നാല് കര്ത്താവു തന്െറ 

കഷ ടാനുഭവത്തെക്കുറിച്ചു പ്രവചിച്ചതു” അവന് മനസ്സിലാ 

ക്കുകയോ സ്വീകരിക്കയോ ചെയ്തില്ല. ഉയര്ത്തെഴുന്നേല്പ്പു 
കഴി ഞ്ഞു” ഒരാ ഴു യ്യുശേഷം കര്ത്താവു തന്െറ ആണിപ്പഴതുക. 

ളെ തോമസിനു കാണിച്ചു കൊടുത്തു. കര്ത്താവിന്െറ ക്ര ശു 

മരണത്തിനും ഉയര്ത്തെഴുന്നേല്പിനും മതിയായ തെളിവുകള 

ചര് ച്ചൂ്വിക്കിലി 



യിരുന്നു അവ. എന്നാല് കര്ത്താവു നേരത്തെ പ്രവചിച്ചത് 

വിശ്വസിക്കുവാന് മാത്രമുള്ള വിശ്വാസം തോമാസിനോ മററു 

ശിഷ്യന്മാര്ക്കോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദൈവത്തിന്െറ പ്രവച 

നങ്ങളും വാഗ് ദാനങ്ങളും നമുക്ക്” എത്ര ദുര്ഗ്രഹമായി തോന്നി 

യാലും നാം അവയെ വിശ്വസിക്കയാണു് വേണ്ടതു്. സംശ 

യിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. തോമാസി ന്െറ സംശയം ആത്മാര്ത്ഥ 

മായിരുന്നതിനാല് അതിനു നിവാരണമുണ്ടായി. ““എന്െറ 
കര്ത്താവും എന്െറ ദൈവവുമേ? എന്നുള്ള സംബേധനയില് 

ഏററവും ഉന്നതവും ഉറപ്പുള്ളതുമായ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തി 

“ന്െറ രൂപം നമുക്കു കാണാം. 

ഞായര് 

യോഹന്നാന് 1: 19-23. 

യെശയ്യാ 40:3--ല് വിവരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രവചനശബ്്ദമാ 
ണു് താന് എന്നു യോഹന്നാന് സ്നാപകന് അവകാശപ്പെട്ടു. 
അവന് മശിഹാ” വഴി ഒരുക്കുകയായിരുന്നു. യോഹന്നാ 
ന്െറ സാക്ഷ്യം സ്വീകരിച്ച യഹ, ദന്മാര് യേശുവിനെ മശി 
ഹാ ആയി അംഗീകരിക്കാതിരുന്നതു വിചിത്രമായിത്തോ 
ന്നാം. ആധ്യനിക ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലി 

യ നേതാവിന്െറ ശബദം റേഡിയോവഴിയായും മററും ഏ 

വര്ക്കും കേരംക്കാന് കഴിയും. എന്നാല് അങ്ങനെയുള്ള ശ 

ബദം മനുഷ്യര് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഗണ്യമാക്കുകയയം ചെയ്താല് 
മാത്രമേ അതു ഫലയ്ര്യദമാകുകയുള്ള. ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയും 
ദൈവത്തിനുവേണ്ടി! സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ശബ'ദമായിത്തീര 
“ണം. യോഹന്നാന് സ്ലാപകനെപ്പോലെ നിസ്വാര്ത്ഥവും നിര് 

ഭയവുമായ ശബദമുയര്ത്തുവാന് നമുക്കു കഴിയണം. നാം 

നമ്മുടെ ജീവിതംവഴിയായി ക്രിസുവിനു വഴി ഒരുക്കുന്നവ 

രാണോ? ക്രിസ്പൂവിന്െറ രാജ്യത്തിനന്ൊ വളര്ച്ച തന്റ അ 

നുയായികളെയാണു” ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതു “. 

തിങ്കറം 

മത്തായി 22;:4_40. 

പ്രവചനങ്ങഠം പലതും തനില് നിവ്ൃവത്തിയായതായി 
കര്ത്താവു” അവകാശപ്പെട്ട. ഇവിടെ പഴയ നിയമത്തിലെ 
ഉപദേശത്തെ ഒരു പുതിയ വിധത്തില് കര്ത്താവു വിനി 

യോഗിക്കുന്നതായി കാണാം. ചില വേദഭാഥഗങ്ങളെ ഉദ്ധ 
രിച്ചു” അവയെ കര്ത്താവു സ്വന്ത ഉപദേശത്തിണ് ഭാഗമാ 

ക്കി. ആദ്യത്തെ കല്പന ആവര്ത്തനപ്പുസ്പകം പാം 

അദ്ധ്യായം പാം വാകൃത്തില്നിന്നും രണ്ടമേത്തെ കല്പ്പന 
ലേവ്യപുസ്തകം 19ാം അദ്ധ്യായം 16-ാം 
വാക്യത്തില്നിന്നുമാണ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതു”. കര്ത്താ 

വു സ്ഗേഹത്തിനാണു' പ്രഥമസ്ഥാനം നല്കുന്നതു“. ദൈ 
വത്തോടുള്ള സ്നേഹവും അതിന്െറഫ്ഫലമായി മനുഷ്യരോ 

ടുള്ള സ്നേഹവും. എല്ലാ നിയമങ്ങളും സ്നേഹത്തിന്െറ 
നിയമത്തിനു വിധേയമായിരിക്കണം. സ്നേഹത്തിന്െറ 
പ്രമാണത്തി ന്മേലാണു ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരുമെ 
ല്ലാം ആശ്യിച്ചിരിക്കുന്നതു”. സ്നേഹത്തിന്െറപ്രമാണും 
പാലിക്കുന്നതിനാല് മറെറല്പാ പ്രമാണങ്ങളും പാലിക്കുവാന് 

നമുക്കു കഴിയണം. അതിനുള്ള ശക്തി ദൈവം നമുക്കു നല് 
കട്ടെ. 

ൃലോകദാത്യവം സുവിശേഷപ്രവര്ത്തനവം 

മിഷ്യണറിസഭ ആയിരിക്കുന്നതിനു” ക്രൈസതവസഭ 
ത്തുള്ള അവകാശത്തെ വെല്ലവിളിക്കുന്ന അനേകം ശക് തിക 
ടെ രൂക്ഷമായ വിമര്ശം വര്ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ 
രീക്ഷണഘട്ടത്തെയാണു ക്രിസ്ത്യന്മിഷ്യനുകഠം അഭിമൂഖീ 
കരിക്കുന്നതെന്നു” സഭകളുടെ അഖിലലോകകാണ്സില് ജന 
ല് സെക്രട്ടറി ഡോ. ഡബ് ളിയു. എ. വിസ്സറര്ട്ഹഫൂഫ്ററ് 
പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു . 

കാാണ്സിലിന്െറ ലോകദാത്യവും സുവിശേഷപ്രവത്തന 
വും സംബന്ധിച്ച കമ്മീഷനെറ പ്രഥമസമ്പ, രണ്ണുസമ്മേളനം 
ഡിസംബര് 8-ാം തീയതി മെക്സിക്കോ സിററിയില് ഉല് 
ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട്” പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 

“ദൈവത്തിന്െറ ദൌത്യവും നമ്മടെ കര്ത്തവ്യവും" എന്ന 
താണു” സമ്മേളനത്തിന്െറ പ്രധാന ചിന്താവിഷയം. സമ്മേ 
നം ഡിസംബര് 90 വരെ നീണ്ടനില്ക്കും. 

38 രാഷ്ട്രങ്ങളില്നിന്നായി പ്രോട്ടസ്റന്റുകാരും ഓര് 
ത്തഡോക"സുകാരും ആംഗ് ളിക്കരുമുഠംപ്പെടെ 200_ഓളം സ 

ഭാനേതാക്കന്മാര് സന്നിഹിതരായിട്ടണ്ടു”. 
കാണ്സി ലിന്െറ നൃൃഡല്ഹി സമ്മേളനത്തില് (1961) 

വച്ചു് ഇന്റര് നാഷണല് മിഷ്യനറി കണ്സില് കാണ്സി 
ലിനോട സംയോജിപ്പിച്ചപ്പോഴഠാണു” പ്രസ്തുത കമ്മിഷന് രൂ 
പവർല്ക്കരിച്ചതു”. നാഗപ്പ, രിലെ ആംഗ്ളിക്കന് ബിഷ 
പ്പ് ജോണ്സാദിക്ക് ആണു” കമ്മീഷന്െറ ചെയര്മാന്. 

മിഷ്യനുകളടെ യഥാത്ഥ കാരണം അംഗീകരിക്കുന്നതി 
നുള്ള സമ്മതമല്ലാ്ക്ു വര്ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാ 
അ” രാഷട്രീയമണ്ഡലത്തിലെയും ആശയമണ്ഡലത്തിലെ 

യം മിക്ക ലക്ഷണങ്ങളും സുചിപ്പിക്കുന്നതെന്നു” ഡേ. വി 
ര്ടഹുഫ്ററ് പറഞ്ഞു. 
ലോകം രൂക്ഷമായി വിമര്ശിക്കുകയും നമ്മെ നിമുബ'ദ 

രാക്കാന് ശ്രമിക്കുകയയം ച്ചെയ്യുന്ന ഈ ഘട്ടത്തില് നമുക്കു് ഒരു 

കനകാവസരമാണു” കൈവന്നിരിക്കുന്നതു”--നാം വാസ് ത 

വത്തില് എന്താണു” അര്ത്ഥമാക്കുന്നതെന്നും ദൈവം യേശു 
ക്രിസ്തുവില് സമസ'്തലോകത്തെയും തന്നോടുതന്നെ രഞ്ജി 
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. സഭകളുടെ അഖിലലോക കരണ്സിലിനന്െറ മെക്സിക്കോ സമ്മേളനമാരംഭിച്ച 
പ്പിച്ചുവെന്നു” ലോകം വിശ്വസിക്കുകയെന്നതാണു” നമ്മടെ 
ഏക ഉദ്ദേശമെന്നും വ്യക” തമാക്കുവാനുള്ള കനകാവസരം. 

പുതിയ പരീക്ഷണഘട്ടം, മിഷ്യനുകഠം “സ്വന്തം ഭവ, 

നം ശുചിയാക്കണ' മെന്നു” ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. 

എം.എം. തോമസ് [ 
് 

ക്രിസതീയദാത്യം എല്ലാക്കാലത്തും എല്ലാ മനുഷ്യക്ട 
ഒന്നുതന്നെയെങ്കിലും, അതു പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന രീതി തലമു 
റതേഠറും ജനതതോറും വ്ൃത്യാസപ്പെട്ടേ മതിയാവുയെന്നു” 
ഉല്ഘാടനയോഗത്തില് പ്രസംഗിച്ച ശ്രീ.എം.എം. തോമ 
സ് ച, ണ്ടിക്കാണിച്ചു. 

പ്രകതി, മനുഷ്യന്, ദൈവം എന്നിവ സംബന്ധിച്ചു് 
ആധ്യനിക മനുഷ്യന്െറ ധാരണയിലണ്ടായ വിപ്ളവത്തെ 
പ്പററിയാണു്് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചതു”. 

പരമ്പരാഗതമായമതത്തിനെറ ഭാഷയ്യം രൂപങ്ങളും ആധ്ധ, 

നികശാസ്ത്രീയയൃയഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അപ്രസ 

കതമായിത്തീര്ന്നിട്ടണ്ട്. പരമ്പരാഗതമായ മതഭാഷ ആധു 
നികമനുഷ്യനു നിരര്ത്ഥകമായി അനുഭവപ്പെടുന്നുവെന്നു” ഉത 
ന്നിപ്പറഞ്ഞകൊണ്ടു”, വുഠംവിച്ചിലെ ആംഗ്ളിക്കന് ബിഷ 
പ്പ് ജോണ് റോബിന്സണ് എഴുതിയ ““ഓണസ്സ്റ് ടു ഗോഡ്* 

എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെപ്പററിയുണ്ടായ വാദപ്രതിവാദങ്ങളെ ശ്ര൪. 
തോമസ് പരാമരശിക്കുകയയണ്ടായി. 

ക്രിസ്തീയ രക്ഷയുടെ സന്ദേശം ഇന്നു" ശ്രവിക്കപ്പെട 
ണമെ നുവരികില്, മനുഷ്യന് നിവസിക്കുന്ന ലോകത്തെ 
അറിയുകയും അവരുടെ മാലികചിന്തയും അഭിനിവേശങ്ങ 
ളം പ്രത്യാശയും മനസ്സിലാക്കുകയും * ' ദൈവത്തില് ഒളിക്കകെ 
യയം ദൈവത്തെ തേട്ടകയും"'ചെയ്യയന്ന മാതൃ,ക ഗ്രഹിക്കുകയും 
വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. 

മനുഷ്യര് -- മതവിശ്വാസി കളം മതേതരവിശ്വാസി കഒം._ 
ഇന്നു” ചോദ്യങ്ങഠം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു__സുവിശേഷം 

പ്രസക്” തമാക്കിത്തീര്ക്കുന്ന ചേറദ്യങ്ങഠം, മനുഷ്യന്െറ നില 
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തി 



ഒര്ത്തഡോക സ് സഭകളുടെ വിവിധ 
ത്വത്തിലുള്ള ഏകത്വം 

മല്പാന് ഫാദര് എന്. ഏ. യൂഹാനോന് 

ക്രിസ്തീയ സഭകഠം അനവധിയായി ലോകത്തില് ഉണ്ടെ 
ചിലും സഭ ഏകമാണു” എന്നു് ഏവരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട”. 
പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള സഭകഠം, പല ഭരണങ്ങളിഅ കഴി 
ഞ്ഞു കൂടുന്ന സഭകഠം, പല ഭാഷകളിലും ആചാരാ 

നുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ഉഴാംപ്പെടുന്ന സഭകഠം ഇങ്ങനെ സഭയുടെ 

ബാഹ്യലക്ഷണങ്ങഠം ഭിന്നങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ 
യുള്ള വൈവിധ്ൃത്തില്തന്നെ അഭിപ്രായംഐക്യം പാലിച്ചു 
കൊണ്ടുപോരുന്നവയാണു് പല സഭകളം. പല ജാതിക്കാരും 

ഭാഷക്കാരും വേഷക്കാരും തമ്മില് ഈ വിധത്തിലുള്ള ഐക്യം 
പല നിലകളില് പാലിക്കപ്പെടുന്നു . 

ദൈവം ഉണ്ടു” എന്നും ദൈവഹിതാനുസരണം മനുഷ്യന് 

ജീവിക്കണം എന്നും ഉള്ള ആശയം, നിരീശ്വരന്മാര് ഒഴിച്ചു 
ലോകത്തിലുള്ളഎല്പാ മനുഷ്യവൃന്ദങ്ങളംസ്വീകരിക്കുന്നതാണു”. 
അപ്പ്പോഠം അതു വിവിധത്വത്തിലുള്ള ഏകത്വത്തിന്െറ ഒരു ഉ 

ദാഹരണമാണു”. ത്രിത്വം ഉണ്ടു” എന്നും ത്രിത്വത്തില് രണ്ടാമന് 
മനുഷ്യനായിത്തീര്ന്നുവെന്നും അതാണു” യേശുക്രിസ്കവെന്നും, 

വേദപുസ്ുകം ദൈവവചനമാണെന്നും ഉള്ള ആശയം, ക്രിസ്തീ 

നില്ല്യം രക്ഷയും സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങഴംക്ക്” സമര്ത്ഥ 
മായ മറുപടി നല്കാന് സുവിശേഷത്തിനു” കഴിയുമല്ലോ. 

എമിലിയോ കാസ്യ്കോ 
സമ്മേളനത്തിന്െറ ഉല്ഘാടനയോഗത്തില് നടന്ന ആ 

രാധനാവേളയില് മൊണ്ട വിഡിയോയിലെ (ഉറുഗ്വേ) റവ. 
എമിലിയോ കാസ്ര്പോ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: 

സഭയുടെ ആരംഭംമുതല് അതിനോടുകൂടെയുള്ള വേദശാ 

സ്രസംബന്ധമായ നിഗുഡപ്രശ”നങ്ങഠകക്കു” നിഷ്കൃഷ്ടമായ ഉ 
ത്തരങ്ങഠം തേടുന്നതിനുവേണ്ടിയല്പ നാമിവിടെ സമ്മേളി 
ച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു് ആദ്യമായി നാം ഓര്മ്മിക്കണം. 

ദൈവം ലോകത്തില് നിര്വഹിചചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ര 
വര്ത്തനത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കുവാനാണു” നാം ശ്രമിക്കുന്ന 
തു്. ദൈവം സഭയെ ഭരമേല്പിച്ചിട്ടുള്ള ദാത്യത്തിന്െറ പൂത്തീ 

൩_കരണത്തിനുള്ളില് നമ്മടെ സ്ഥാനം നാം സ്വീകരിക്കുന്ന 
തിന് അതാവശ്യമാണു'്. ലോകത്തില്നിന്ന് അഭിമാന 
പര്വം സ്വയം പിന്വലിയുവാന് നമുക്കു സാദ്ധ്യമല്ല. ഇ 
വിടെ നമ്മെ ഭരമേല്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ദാതൃത്തില്നി 
ന്ന്” ഒഴിഞ്ഞുമാറിപ്പോകവാനും നമ്മെക്കൊണ്ടാവില്ല. 

സദയുടെ ദാര്ബല്യത്തെപ്പഹിയും ലോകത്തില് സ്വന്തം 
സ്ഥാനവും ഭാത്യവും നിര്വചിക്കുന്നതില് സഭസ്ക്കൂള്ള വൈ 

ഷമ്യത്തെപ്പററിയും നാം ബോധവാന്മാരാണ്. സംശയമില്ല. 
എന്നിരിക്കിലും, അശുഭവിശ്വാസത്തിനന്െറ സ്വരത്തില് 

അവസാനിച്ചേക്കാവുന്ന ഏതൊരു സംഭാഷണവും കുററംവി 
ധിക്കലിനെറ സ്വരത്തില് അവസാനിച്ചേക്കാവുന്നതു” 

ലോകത്തെപ്പററിയുള്ളതുമായ ഏതൊരു സംഭാഷണവ്യ, 

ക്രിസ്തീയ സംഭാഷണമായിരിക്കയില്പ, പാപക്ഷമയ്യം 
ദൈവത്തിന്െറ പ്രവര്ത്തന വാഗ" ദാനവ്,ം കാര്യമായി എട 
ക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണു” അതിന്െറ പ്രധാന വൈകല്യം. 

അവരവര് കാര്യമായി പരിഗണിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളം 
ദര്ശനങ്ങളം പങ്കചേരുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ? ഭൂമിയുടെ എ 
ല്ലാ കോണുകളിത്നിന്നും സഭാനേതാക്കഠം മെക്സിക്കോ 
യില് വന്നുചേര്ന്നിട്ടള്ളതു. മനുഷ്യരാശി മുഴുവന്ം വേണ്ടി 
യുള്ള ദൈവത്തിന്െറ ഉദ്ദേശം സംബന്ധിച്ച ചട്ടക്കൂട്ടിനു 
ളില് ക്രിസ്പ സഭയെന്ന നിലയില് ഈ നൂററാണ്ടിലെ ന 

“ക്മൃടെ ത്യം യഥാസ്ഥഠനത്താണെന്ന ബോധവ്യം ധൈ 

ത്ൃവം നല്കുന്ന ദര്ഗനത്തിനുവേണ്ടിയാണവര് വരുന്നതു. 
മതേതരച്ിന്താഗതി യോടുകൂടിയ മനുഷ്യരോടു” എന്തു 

ഭ്വറയണം? എങ്ങനെ പറയബം ?? 
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നി 

യസഭകഠം എന്നപേരില് അറിയപ്പെടുന്ന എല്പാ സമൂഹങ്ങളും. 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണു“്. അതു വൈവിധ്യത്തിലുള്ള ഏകതഥ 
ത്തിന്െറ വേറൊരുദാഹരണമാണു“. എന്നാല് അവയിലെല്ലാം. 
കാണുന്ന ശ്രദ്ധാര്ഹമായ സംഗതി വ്യത്യാസങ്ങളുള്ള സംഗ 
തികഠം എകഷ്ണുത്തില് കൂടിയും, ഐക്യമുള്ള കാര്യങ്ങഠം വളരെ 
കുറഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണു“. വ്യത്യാസമുള്ള സംഗ 
ത്തികഠം കുറഞ്ഞുവരികയും, ഐക്യം പാലിക്കാവുന്ന കാര്യ 
ങ്ങഠം വര്ദ്ധിച്ചു വരികയും ചെയ കയെന്നുള്ളതാണു”, ഇന്നു് 
ഐകൃത്തെക്കുറിച്ചു ദര്ശനം ചെയ്യുന്നവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും 
ആഗ്രഹിക്കേണ്ടതും. എന്നു പറഞ്ഞാല് ഒരേ ഫാക്ടറിയില്. 

നിന്നിറങ്ങുന്ന ഉല്പാദിതപദാത്ഥം എല്ലാ കാരൃത്തിലും സാമ്ൃ 
പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുപോലെയുള്ള സാമൃത പാലിച്ചെങ്കിലേ 

ഐക്യം ഉണ്ടാവു എന്ന അഭിപ്രായം പറയയകയല്പ ചെയുന്നതു”. 
ആ വിധത്തില് സാമ്യം ഉണ്ടാകുക പ്രയാസമാണു“. അതു് 
ആവശ്യവുമില്വ. 

ഓര്ത്തഡോക്സ് സഭകളെ പരിശോധിച്ചു നോക്കു. 
മ്പോഠം അനേകം മേലദ്ധ്യക്ഷന്മാരുടെ ഭരണത്തില്പെട്ടവയും 
അനേകം രാജ്യങ്ങളിലും ഭാഷകളിലം സ്ഥിതിചെയുന്നവ. 

യം ആയ വിവിധ സഭകളായിട്ടാണിരിക്കുന്നതെങ്കിലും, 
ദേശീയമായ അകല്ച്ചകൊണ്ടു” അന്യോന്യം ഗ്രഹിക്കുകയേോ: 

സമ്പര്ക്കം പുലര്ത്തുകയോ ചെയ്യാന് അവസരം ലിനെ 
നൂററാണ്ടുകളെ അതിജീവിച്ചുപോന്നിട്ടുപോലും, )എക്യം 

പാലിക്കുന്ന കാര്യങ്ങഠം കൂടിയും, വൈവിധ്യമുള്ളവ കുറഞ്ഞും 
ഇരിക്കുന്നതു” അത്ഭുതാവഹമായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണു” 
ഒരു ഓര്ത്തഡോകസുകാരനു്, അയല്പക്കത്തെ ഇതരസഭാം. 
ഗത്തെക്കാഠം വിദദരത്തിലിരിക്കുന്ന വേറൊരു ഓര്ത്തഡേ൦ 
ക൦സ്കാരന് മാനസികമായി അടുത്തിരിക്കുന്നതു”. അയല് 
പക്കത്തെ ഇതരസഭാംഗത്തിന്െറ പള്ളിയില് ചെന്നാല് അതു. 
നമ്മോട ഒരു ബന്ധവുമില്പാത്തതായും, യൂറോപ്പിലോ, അമേ 
രിക്കയിലോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഓര്ത്തഡോക്സ് പള്ളി 
യില് ചെന്നാല് അതു നമ്മോട്ട” ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നായും തോ 

ന്നും. കാരണം കാലത്തെയും, ദേശത്തെയും, ഭാഷയെയും അ. 
തിലംഘിച്ചുകൊണ്ടു്” പരസ്റുരം ബന്ധിക്കുന്ന ഒരു സുവര്. 
ണ്ലചങ്ങലയുടെ തന്തുക്കഠ. നമുക്ക നിഷ്പ്രയാസം അനുഭവ 

വേദ്യമാകുമെന്നുള്ളതാണു”. ഇങ്ങനെ നിഗുഡമായിക്കിടക്കുന്ന. 
ഐകൃത്ത ന്െറ രഹസ്യം മനസ്സി ലാക്കാതെയുയം , അടുത്തുള്ളവര് 
ആരായാലും അവരും നാമും തമ്മിലുള്ള വ്ൃത്യാസമാണോ 

സാമ്ൃയമാണോ വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതു” എന്നു ചിന്തിക്കത്തക്കു. 
വിവേചനമില്ലാതെയും അവി ശുദ്ധമായ സമ്പര്ക്കം ആത്മി 

കകാര്യങ്ങളില് പാലിക്കുന്നതിനുള്ള ദുഷ്പ്രവണത എങ്ങനെ 

യൊ നമ്മ്യടെ കുറെ ആളകളടെ ഇടയില് അങ്ങുമിങ്ങും കടന്നു. 

കൂടിയിട്ടണ്ടെന്നുള്ളതു” അഭിമാനകരമല്പ. ഐക്യമുള്ള കഠ 
ര്യങ്ങഠം വര്ദ്ധിക്കുവാനും, വ്യത്യാസങ്ങഠം കുറഞ്ഞു വരുവാനും 

വേണ്ടിയാണു” ഈ യൃഗത്തില് സകല ക്രിസ്ത്യാനികളം പ്രാര്. 

ത്ഥിക്കേണ്ടതും പ്രവര്ത്തിക്കേണ്ടതും. അകററരുന്ന കാര്യങ്ങടം. 

കറഞ്ഞിരിക്കയും, അഴുപ്പിക്കന്ന കാര്യങ്ങഠം വര്ദ്ധിച്ചിരി. 

ക്കയും ചെയ്യന്ന സഭകഠം തമ്മില് കൂടതല് സമ്പര്ക്കത്തില്. 

വരികയും, അകന്നു നിത്ക്കുന്നറ്വനെ അടുപ്പിക്കുവാ൯ ശ്രമി 

ക്കയയം ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണു” ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ നേതൃത്വം 

വഹിക്കുന്നവര് ചിന്തിക്കേണ്ടതു”. ആ വിധത്തിലല്ലാതെ. 

* നമ്മളെല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവില് ഒന്നാണു” അതുകൊണ്ടു” ഇ. 

ന്നുമൃതല് ഫഎഎല്പാ കാര്യങ്ങളിലും ഒന്നിച്ചു പോകാം" എന്നു. 

പറയുന്ന തത്വജ്ഞാനംകൊണ്ടു മാത്രം പ്രായോഗികമായി 

ഒന്നും നടക്കുവാന് പോകുന്നില്ല 
ഓറ ത്തഡോക്സ് സഭകളെ പരസ്പരം ബന്ധി 

ക്കുന്ന സുവര്ണ്ണതത്തുക്കഠം ഏവയ്യെന്നു നോക്കാം . പരസ്പരം 

സമ്പര്ക്കമി ല്ലാഞ്ഞിട്ടുപോലും ഇവയില് ഈ പൊതുലക്ഷണ 

ചര് ച്ല്ര്വ ിക്കിലി: ച്ച് 



“ഞ്ങഠം കാണപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടു” ആദിമനൂററാണ്ടുകളിലെ അവി “ 
ഭക്തസഭയില് ഇവയെല്ലാം നിലനിന്നിരുന്നു വെന്നു” അനുതമാ 
നിക്കുന്നതില് അപാകതയില്ല. 

1 ത്രിവിധ പാരോഫി യ്യവരങ്ങറം 

സഭയുടെ നിലനില്ലിനു” എപ്പിസ്ക്കോപ്പാ, കശ്ശീശാ, 
ശെമ്മാശ്ശൂന് എന്ന മൂന്നുവിധ സ്ഥാനികഠം ആവശ്യമാണെന്നു” 
എല്പാ പുരാതനസഭകളം വിശ്വസിക്കുന്നു. മോര് ഇഗ്നാത്യ്യോ 
'സിന്െറ ലേഖനങ്ങളില് ഇക്കാര്യം അനേകം പ്രാവശ്യം 
ആവര്ത്തിച്ചു പറയുന്നുണ്ടു. അതുകൊണ്ടാണു? എപ്പിസ്ക്കോ 
പ്പാ ഇല്പാത്തിടത്തു സഭയില്പ എന്നു അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി 
ഉല്ഘോഷിച്ചിട്ടള്ളതു”. അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ കാലത്തു് 
വ്യക്തമാകാതെ കിടന്ന ആശയങ്ങളം ഭരണക്രമീകരണങ്ങളം 
അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരുടെയും, അവരുടെ പിന്ഗാമികളടെ 
യും കാലങ്ങളിലാണു” രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളതു”. എല്പാ ഓര്ത്ത 
ഡോക്സ് സഭകളം, റോമാസഭയയം, ആംഹിക്കന് സഭയും 
തത്വത്തില് ഇതിനോടു യോജിച്ചു തന്നെയാണു” നിരക്കുന്ന 
തൂ”. ത്രിവിധ പറരോഹിത്ൃവരങ്ങളുടെ വിശ്വാസമോ, പ്ര 
വര്ത്തന മോ ഇല്പാത്തവരുമായി ഒരു ആത്മീകബന്ധമോ കൂട്ടാ 
യ്മയോ പുലര്ത്തുന്നതിന് ഒരു ഓര്ത്തഡോക്സ് കാരന് 
തുനിഞ്ഞാല് അവന് മേലാല്. ഒരു ഓര്ത്തഡോക?സ്കാരന് 
അല്ലാതായിത്തീരുന്നുവെന്നുള്ള പരമാത്ഥം നമ്മടെ ജനങ്ങഠം 
മനസ്സ്സിലാക്കമെങ്കില് നന്നായിരുന്നു. 

“ഇ; കൂദാശാപരമായ ജീവിതം 

ഏഴ കൂദാശകരം ഉണ്ടെന്നും, അവ ദൈവത്തിന്െറ അദ്ദ 
ശ്ൃകൃപകരം .ലഭാക്കുന്നതിനുള്ള ദൃശ്യമാര്ഗ്ഗങ്ങഠം ആണെന്നും 
ഉള്ള വ 'ശ്വാസംഓര്ത്തഡോക”സ്-റോമന്സഭകളില് വ്യക്ത 
മായി പഠിപ്പിക്കുന്നതാണു”. അവ ഇടക്കാലത്തു” സഭകളില് 
നൂ; യറിയ മനുഷ്യനിര്മ്മിതമായ സംഗതികളാണെ 
അം കരത്താവോ, അപ്പോസ്തോലന്മാരോ ഇവ ചിന്തിക്കുക 
“പോലും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും മററും ചില നവീകരണാശയക്കാര് 
"പ്രചരിപ്പിക്കാറണ്ടു. അഞ്ചും, ആറും നൂററാണ്ടിനിടയ്ക്കു സം 
ഭവിച്ച വിഭാഗീയതയാണു*” ഇന്നു കാണുന്ന മിക്ക ഓര്ത്ത 
ഡോക്സ് വകുപ്പുകള്യം. എന്നാല് അവയിലെല്ലാം ഈ കൂദാ 
ശാപരമായ വിശ്വാസം തത്വത്തില് വ്യതിചലനം കൂടാതെ 
നില്ക്കുന്നതു കാണുമ്പോഠം ആ വിശ്വാസം ആദിമക്രിസ്മീയ 
സഭയുടെ അന്തസ്സത്തയായിരുന്ന കാര്യമായിരുന്നുവെന്നു ഗ്രഹി 
ഒഒവാന് വലിയ പാണ്ഡിത്യം ആവശ്യമില്പതന്നെ. സഭയുടെ 
ബാഹ്യപ്രകൃതിയിലും ആരാധനകളുടെ രൂപങ്ങളിലും കാല 
ദേശാവസ്ഥകരംക്കനുസരണമായ ആകൃതിവ്യത്യാസങ്ങഠം സം 
ഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം വിശ്വാസത്തിനു” വ്യത്യാസം 
ഉണ്ടാകേണ്ട. ആവശ്യമില്ല. മലങ്കര ഓര്ത്തഡോക്സ് സഭ 
യിലെ കുര്ബാനയും, അര്മ്മേനിയന് ഓര്ത്തഡോക്സ് 
സഭയിലെ കര്ബാനയ്യും, അതിന്െറ രൂപത്തിലും ആകൃതി 
യിലും വൃത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. എന്നാല് അതിന്െറ ആത്മി 
കവശത്തു വ്യത്യാസം ഇല്പ- അതായതു“ കുര്ബാനയിലുള്ള വി 
ശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചും, കര്ബാനകൊണ്ടു ലഭിക്കേണ്ടതായ പ്ര 
യോജനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമില്ല. ഇങ്ങനെ 
തന്നെ മററു കൂദാശകളം അവയുടെ ആന്തരികസത്തയില് 
ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു . 

 ത്രടരും) 
തത്തു 

(-ാം പേജില്നിന്ന തുടര്ച്ച) 

നാരങ്ങാവര്ഗ്ഗത്തില്പ്പെട്ട പഴങ്ങളോ പഴച്ചാറുകളോന 
മുക്കാവശ്യമുള്ള സി ജീവകത്തില് ഏറിയ പങ്കും നല്കുന്നു 
ഈ ഇനത്തില്പ്പെട്ട പഴങ്ങളിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അമഴളങ്ങ 
ഉം മററു ഘടകങ്ങളും ജീവകത്തെ സൂക്ഷമമായി സംരക്ഷി 
കടന്നു, ഈ പഴച്ചാറുകഠം ഒരുദിവസം റിഫ്രിജറേറററില് സൂ 
ക്ഷിച്ചാല് അസ്ക്കോര്ബിക്കു” ആസിഡ്? ഒട്ടം നഷ്ടപ്പെടു 
ന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും സ്വാദില് അല്പം വ്ൃത്യാസംവ ദം. 

പ്രായപ, ര്ത്തിയായവര്ക്കു” ദിവസേന വേണ്ട സി ജീ 
വകത്തിന്െറ അളവു 70 മുതല് 7: വരെ മില്ലിഗ്രാം ആണു” 
ശുപാര്ശ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു”. കഠിനാദ്ധ്വാനം, പനി, 
ശ്ര്്ക്രിയാനന്തരം ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളില് അതി 
൭൫൯൨ ആവശ്യം വര്ദ്ധിച്ചുമിരിക്കും. 

സംവ? 10 

07 ൩൭ 

൧ 1൨1൧. 1൨00൨൭ 
(ഥമ 0൩ മള 12) 

0 ഠീഠ നബി 0൦ ടട ഇ0മാട. "77 ൨30 സാ ൩3൩ 
0/൩ 020൦൩ 1൩ ൦ 27൨൧൭0൧7 ബേബ്. ൨൧൦ 
മട 1112 ൧൨൦ 00ഠഥലട ടായി 20 ൧ 0 ബ്ല 
22 ദ3ടഥ൧൦, 1൨2 ൨൭ ബാഠിട൩ ൭5502 10 ദ/ദിഠണ്മട ടവഴഡ്ഠ് 
26 ടേ!മ01151൭0 102 ൨൩൦ വവ൦നഠദ്റ സബാ ൨ 62൨1 ബഡാ, 
(22 ൧൭൦7 ടീ20മിര് ഠോനട £0960ല 2൩0 ൪ടബേടട നല ൧൭ 
൬606551097 102 765010൩5 07 7൩0൧95 07 7ലാഠ7ട 2൧0 1൭ 
6േ/7മ1 €ഠഥണടടടം (൨ 2൭ ട1ഠധിഠ് ബു ൨ അടടിഴടടം 
ഈ 1ലറ്ട, 0൩70൩ ൭൭൧൨ ഠ0൩ല, മമാ 0ാട ടദധ്ട്രിടഠി ബ്നു 
500 2൩ 62002൧൭2 - 1൩൦ 0/2ല ഡ്സ് സമുട 2 ന026 01൪- 
[ചട്ധിഠധ൦റ 0൩൦, ൭൭൩൦1൭ 1൨൭ യ൦ ട്ഠാധിഠ് പഥി 11 
൬15൨ 0൨12൮ 21ഴട ൧൩൭1൩5 തട 0/൦ 0 ടി: 0൧ 
5876൨ റിമുട വ് ൪൭05510൩, 1197൦ ൩൨5 ന്യ 1൦൭ 
ട0ഈ൦ 22൧05൦ മമ റ0൧)൦ഠ0്൦ടട സ൩00൩ 1൩0 ൨൦൧ ബട 
0 7ല്ല6൦൩൦൦. 

1 003൦ 222 10൨൨ ഡ്രട 2൭9൦ ഡ്ഥവ൦, 00 ൭൦ 
600൩0 0൩൦ ട66ബഠഠ 0 ൧൦ ൦ സാ ൭൧൦ 0 ൭ 
൧370൮൮൩8 ൨ബടടിഴടട, ടല! ചല ൫൪൭ ” ടകസ 
൧ഠഗേബേബ്ബ്' 2൩൦ 00൦ ൨൦ മട 

11൦ റ1ടഡേടട!ഠ൩ 81025 ൪65290 (0 69221076 3 2താ- 
ദേലനട, ൧0 ല്ല 2റോബ്സണാദ്ധിനട ഠേ %, 00 
മണ 30൩൦ ൨ 149 0൭൧൮൭൦൧൭, ൩0 10 ടളടട( ൨0൬ ൭ 
1201൦ 07005൦ ൨ 1൨൦ 00൩6൦൩ ബബ്ലി മ 1൩൧01൩൦൩൭0 
0൩ ൩൦ 76 ടട. 1 0511 1൨2 ൨൭ ണാഡാട സല 
10126 1൨൩ 2. 11൦ സട് ൧ടദ്ധടട ൨ 11൨6 10 ൨൫ 
26501൧00൩5 യ ദ ബി7 ഡ൩൭0060/ച01൦ 1൩ ൧൦ 0൧൬. 
ഇ ടടട, മ൩ഠ ൩൦1 ടബഠയട 1൩01നലട ലല ഡഠയറിദറള്ി 0൩ ൩ 
൭ 1൭5 റിമൃട. 13ഠനദസല, (൨൭ ദടധേടടിഠ൩ 05 10 ടാന൩൦ 
51൨ 0 ടട 2൩0 12൦1൮്യി യാനി ൦൩ ൫൦ 0൦൩൦ ടടട സടടട- 
ദ്ദ, ഇറ ൧൨൦ ഠലി19 1അവടഠനട ബി ൨൦ ട0100ന്ലി റാസ് 

൨൩൦ ൨ ൧൨൨൦ ഇഠധാട ൩0% ഠീ ഠോന്റാധ/ദഠ് 
ഇദ്ധ ൧൨൦1൧ അഞ ലിദ്ധിേിന ൨ ൧൧095൭ ൦0൪ 270-, 
ഇമ൩നം൦, ഡ് ല്ടഠ ഠി (൨൦ സാഥി 0൭൧൧. ല് മനാഥട 
൩0 601103 ൩0 നടടടദന്ന(ടട. 

11107൦ ജട (00 അധ ൭0:90 ൩/0 ൧൨൭ ൦൩ ദ്ദ്യട വ 
12൦ 0ഠ൩ഇടടട. 1. യാഡിര് വസിം 102 ൦ ൩൦ ല് ൦ ഠ് 
ഒ7ടടട 0081൨ 00 1൨൦ 6:60 0 (സാ യടലിടേ, മഇഈ൪ അട 
൦ 1 യായി ടന് ൨2 ൦ യ൧1൦ ൨ ൦27 6ഠ൩- 
1൩0൩ ട10ിഠ് 1൨൭൭൭ ടഠബട ഉദി, 0൩-൪൭-00 ലാ. 
5൦൭൧00൦൩ 1൩ ൨൦ 0ിബ്ബ്ന£ വ് ൦ 01ഠഇ മനനം 1൩ 1൭ 
൨൧1ഠ ൨ 1൨൭ ട്രാദലി:ട, ഠി 12 ൦ ൭൧൩൭ 0 നല്ലേ 07 
൫൦ ഠ൩ഇടടട 149൦1. 

120660 1 യാധിഠി 90 50൭൧ മട ടമ ൨൧ ട്ട റു 
ദധി 0 1010 ൦൦൦ 0൩7 ല് (൨൧ 11൩൦ദ്യാവട- 
20൧0൩0 501 ഥി ടഠന൦ 4൮൪൨൦൧ 11൨00ല1% 1൨൭൭ 126൭5൩ 7-1! 
0 ൨൦ നട വ് നല്ല ൨- ൪൨൦ (0൩൬653. 1 ്ട ന 
ട്ധ്0൨ബഠ2 ധട 0 93 ൨3 ൦ നണട ട വഠനാലിം 
202-1൦ല്ടി1ചഥ്നട, ൩൦607൦5൩൭൦, മനി 1൨൦7 ല്ഠല ൩൧൧൦17 
മ (ചിപ്ടകട[. 1 (ബട നല്ലം വനില ടാ ഠം, 
൨൦ 2 1ട ധടടിടടദ 10 സട 1! (1൭൦ 0൩൦ ൭൩൪ ോഇടട 1൬ 
30൦1൨ 2 നതദ൬൩൬൩ഠ൨ 6൭൪൩൦൧൩൭. 

14 1ട ദു 1൨2൧ ൨൨൦ ന്പാദട ൦ ൩0 7 റിം. 
ളമ വ് ൨൦൧ റ10ഠ656ട,. 1! മ ടീ ൧00൩൭ ൩൦ ല് [വടട 
12൩൩ 0 7600 ടബ ൨൦ ല്ല (ദന ൩ 2 /6ഴ ൩3൩൦ വട 
സ്സ് (0 71601656൩1 11൨ ടമ൩൦ 200201), വ്വ്ട സനട്വാര് 3ട പവ 
ഠോഥ്മടം 2625001൦. 1 ൩5 ൨൧൧ 10ല൦൦ ൨൧൦ ൩0% (൩ ടട 
02 (ടട വ 7ല്ടബഠ അ! വിപ 0 ൮൧൦ ടട ൭ 
ഠ6േ2ലീാ1 ൨ ൩ ൦൦ ലിബി ബി 1൮ 70 വറ്സം 
010 1 ഠാ൩൦ 170൩ 1൨൦ ദ1ഠടേടം സന ടഠനം 0൦1൦92൦൨ 
37൦൩ ൧൩0 76300൨5101. 1 ൦ ൩൧ 0170005൦ 01൮ 0൨൦ 

ി 

(6 ഠ൩ല7ടട ടീഠധിറ 060൩൦ 8 16ല്ടിദ്ധ്ഡം മുട്ടലും, 90, 
വനി 14 ൭ സരി നിമി ഡി ൨൦ 1.ഖബീം൨൨ ബ്ബ്ല്൦ം 
0 253010 (3 റബ 01 (1൨൦ മിദം 1൩൭ ട്ടെ 
0 76501000൩5. (൦ 0൦ ഗസ്നി! 

11 
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11 

ദ്യം റ്ജനന്്ട 0൨ ൪൯൦ ഇഥാഇ3൩ണ൩൦ വ് ൪൦ 100൩0 
(൩൦൦൦ ല൦ 0൦ലന്ബ്നഴ 0 ഠോനട 1൩ 170൩ 005162 
൮2൦൦൧5. 72൦ 15 നസ്സ് 1൩ ൨൭ ൦ 1൭0 100 ൩0൦൨ 
1൩ ൫൨൦ "മു വ് ടം ട൮റടടലടട, ൩0 20 6൩0൭൬ ൬6 
മലലി ഠ7 ഇണ൦ലി ദിടഠടടിഠ൩. 

1, ൮൬൩൦൩ ൭൧൦ ൨ ൪൩൦ ഠ1ബിഠ൩ 1൨2 (൦ 1൮ ഗവിഠേ സട 
ഇ0 ടധ്ധിലില്ല 2൨൦൧൧0 ൦൨൦7 170൩ ൨൦ 1050൩൩ 0770൩ 
൧൦ 1007. 50൦ വ 0൧ 0010൦0 22601൨൦൩ സ൦൦ വ് ൨൨൭ 
0൮1സിഠ൩ 21൨2 21 ൦൩൭൮. 000 ന്ധ ൭ ഴ്വ നദ്മ്ട നട്ട് 
സ്ടം ണെ ൩. .വ്ദഠേ ല് ൯൨൦ 80 (൨൧ യ 6൦010൮൦0 
നട 3001൦ 4 _ വഴ മഠ ല്ദഥിസല 20൨ 17൩ ൨൦ 
€ഠ൩ണടടട ഉില്്ധഥല 2൩൬൪ 11002, 2൬0൪ 1൩ ൨൦ ദിടഠ്ധടട!ഠന 

' ഠഥട മട യല. 
10 3ട (നി മട” 0 5100 10165 1൨0൧1൨ 1൨൦ 00- 

ഇനം വ് ൨൦ €ഠ൩ണ൦ടട. 1: നട, വ് ഠസ്ഥടം, [൩0൦ 
10 0൩00൦00൧ 2൩ഠ 1 ടടേടിഠനമ] 0൧/൦ഥ്നല. 11ഠഴ7 ബിര് 
മു" 10021 ഠേന്(൦൦ ട്ട് ഠ് ഡ്ഥി൦റി 7607൦ടബ/കഥിസടട 
00 2 ൩ ഠി ഉബി്ഠറ 1൩ യബി൩ ഗണ 0൧ 2൩൭൦൯ 

15 09൬ ലല ഡില ടീ 12002 ൧0 ൨൦ 02൦ 2൩0 1:90% . 
0 ൨൭ 076? 

4൬ ൦0൦ഗിലി അബി ഠോബ്വാിപ്നട 1൨൭ ൦ ൪19 ൯0 ഠി 
32 1൨൦ 270 മനഈന൦ 12൦ ൧62] സല ൨ ൧൩൭6൩ 
നപ്ട യമട ഒ ൩൮90 ൧൭ ടല, ൧ 1൨൦ ടാ) വട 2001 
011൧21 ൬0 ലധട്ഗം- 1 ൨0൧൧1 ൨2൭ 2൧൭ മ2ഠയ ന 130 
21! വ് ൨5 27660 11൨൧ ൧൦൧൦ 15 നാ ട്൨൨ വന ൭5 2 മ് 
[65510൭] 2൧൮ ബ്േ; 30 സ൦ ൧൦ ൩0 2 ഉടഡ്വി1ദ7 ഉദാ 

ഠേ! 02 ൦൦൧ ൩ ൦ ടസ്ധഠഥ്ഥട വ് 0൧ ൨2ധ൩; ൧൨2 
സ്സ 21൩ 2 0൩ 2 പ് ൨൭ (1൨൮൨. ൨൧൯൩൧൦, അ 
ടേം സലുട, 15൧1൦200൩5 012 /മഠിട 2൬0 ദക്ലിടട. 

൧. 0൦500-ദ്മിം 
൧. ദ്ധി 6൨00ലില] 00൩൩൦ 25 1൨൧ സിവ 2൭ 

€ഠ൩ണടടട (൭ലിഴിടി ൫൨൦ ൨/൦ 07 1൨൭ ൧൩൧ ഠ് 
ന ഥബിഠ൩, 12൦ റുധ൦50ി൦൩ മട മനി 0 മ റുധദടലഠന് 
ഇഷ്ഹിം. 11൧൨ 1ദട 06൭6൩ അമാിട “വ് ൨൦ ഡ്ഠട ൩൩5 
2൨2 00൩160 (0 1൨6 ധിധ്നമ/ട ൨5൩൦0൦ വ് ൯൨൭ ൧൩൦ 
മേ നന ബഠ൩- 11676 ലപ്ന ൨൦൧൦ ട൦൦ഇട (0 1൨2൦76 066൩ 
മ 81൩05 റിടധാലലട സബിഡനര്ടട/ദഇവ്നല 0൩ ൨൦ 200 ൨ 
നദ ൬൨ 00107690 (വട 7൦ലിടലം വനി. 

07% അദ ഠി അന ൦ മല] ദല ൨2 സമ വ് 
10൦ ൧൧൧11൦2൩ റി100956െ 11൨67൦ 7607 65൦60 ൦6 0൩൩ - 
ഉ1ദഥന 2 01൩ വ് ബ്ചി൦൩ യവ ഞി! 2719 1൦ ൧൩. 
ടന 60 707൦ 0 1൨൦ ൩൦0. 1.ബീാ൦൨ €ഠയ്ലബഠട 07 
൬൩൩ 0 സണട. 13, 1൨ ൪൦ നമ൩൦ ല് ൫0, യ 
൬൮൨5 അഗ ട്രാദലിം വ് വട മട ഇഠിമ്ജ റ /ഗാങ 0൮ ൨ഠ൩സ്ധ്പ്ഠന? 
2 ഉ ിടടറി വട 500൩ 2 ൨൦ 15 1.൩6 ബോ; 
മുറി 1 ഗോേസ്ം 0 ഗലി. 20 യം ബ്്ബിം ല് ൧നബി്ബ്ടമ 
ഒട 2027 യ ദ്ര ധപ പേരോ, 07 മട 2 റമ, 
നിമ നാഥാ? 1 യില യം ഉ7വ്ടട !ട മ 7, ൨0൨൦൩ 
൨൦9 6൨൧7൧ ൨ റഡ്ഥട 11൨൧ ൦൦ ഒബിവ്ലമ്നല ൭ ധി 

22 14, -61ഠം 1 ലിലട(മഥ, 071൨1൭ മ്മി ടിടി 
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